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« Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյու նը ձ ևա վոր վել է 2013թ.՝ նպա տակ 
ու նե նա լով վե րահս կե լու հա մա պե տա կան և տե ղա կան ը նտ րու թյուն նե րը Հա
յաս տա նում, և դրանց հա մա պա տաս խա նու թյու նը ներ պե տա կան օ րենսդ րու
թյանն ու ժո ղովր դա վա րու թյան  մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին: « Քա ղա քա ցի 
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Հա Պա ՎոՒմ նԵ րի ցանկ

ՀՀ   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն 

ԱԺ   Ազ գային ժո ղով

 ԿԸՀ   Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան  հանձ նա ժո ղով

ՍԴ   Սահ մա նադ րա կան դա տա րան

 ՄԻՊ   Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան

ՀԿ   Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն 

ՀՀԿ               Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյուն 

ՏԸՀ   Տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով

 ՏԸՀ   Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով 

ԸՕ   Ընտ րա կան օ րենս գիրք 

Ե ԱՀԿ  Եվ րո պայի ան վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան 
կազ մա կեր պու թյուն

ԺՀ ՄԻԳ   Ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տու թյուն նե րի և մար դու 
ի րա վունք նե րի գրա սե նյակ

ԶԼՄ   Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց 

Ի ԵՄ  «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» ՀԿ 

ՔԴՆ               « Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան

1.  Հա մա ռո տա գիր

2017 թ. մայի սի 14-ին  Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան մայ րա քա ղաք Եր-
ևա նում տե ղի են ու նե ցե լ ա վա գա նու ը նտ րու թյուն ներ, ո րոնց ար դյուն քում 
նաև պետք է ը նտր վեր Եր ևա նի քա ղա քա պե տը: Եր ևա նի ամ բողջ տա րած քը 
բա ժան ված է ե ղել 4 ը նտ րա կան տա րածք նե րի, դրանք՝ ի րենց հեր թին՝ 10 
տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի, ո րոնց սպա սարկ ման տա-
րածք նե րում ձևա վոր վել է թվով 474 ընտ րա կան տե ղա մաս: Ը նտ րու թյուն նե-
րին մաս նակ ցել է 1 դա շինք (Ե ԼՔ) և 2 կու սակ ցու թյուն (Հա յաս տա նի հան րա-
պե տա կան կու սակ ցու թյուն և «Եր կիր ծի րա նի» կու սակ ցու թյուն):  Դի տոր դա-
կան ա ռա քե լու թյուն է ի րա կա նաց րել 17 դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն, 
ո րոնց կազ մում՝ 5138 հա վա տար մագր ված դի տորդ1: Ը նտ րու թյուն նե րի ար-
դյունք նե րը վի ճարկ վել են «Եր կիր ծի րա նի» կու սակ ցու թյան կող մից վար չա-
կան դա տա րա նում2, ո րն էլ 31.05.2017թ. մեր ժել է կու սակ ցու թյան հայ ցա դի-
մու մը: 

2017 թ. մայի սի 14-ին տե ղի ու նե ցած Եր ևա նի ա վա գա նու  ը նտ րու թյուն-
նե րին « Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան (ՔԴՆ) շր ջա նակ նե րում  դի-
տոր դու թյուն է ի րա կա նաց րել «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պու թյու նը: 

Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ րու թյուն նե րի վե րահս կո ղու թյան գոր ծըն թա ցում 
« Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան (ՔԴՆ) շր ջա նակ նե րում «Ի րա-
վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը ներգ-
րա վել է 37 դի տորդ: 

Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ըն թաց քում դի տորդ նե րի կող մից ներ կա-
յաց վել է 69 հա ղոր դում, ո րոն ցից 11-ը ք վե ար կու թյան նա խա պատ րաս տա-
կան փու լի, 42-ը՝ բուն քվե ար կու թյան փու լի, 5-ը՝ ար դյունք նե րի ամ փոփ ման 
վե րա բե րյալ: Դի տորդ նե րի դի տար կում նե րից մի այն 29-ն է գրանց վել ը նտ-
րա կան տե ղա մա սե րի գրան ցա մա տյան նե րում: Այդ հա ղոր դում նե րը նե րա-
ռում է ին ի նչ պես կրկն վող, այն պես էլ շա րու նա կա կան խախ տում ներ:

 Դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր ված ը նտ րա խախ տում նե րի, ի նչ պես 
դի տորդ նե րի ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի (սուբյեկ տիվ), այն պես է լ՝ ը նդ-
հա նուր (օբյեկ տիվ) ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ դի-

1 http://res.elections.am/images/doc/dit14.05.17.pdf
2 https://www.azatutyun.am/a/28506512.html
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տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյան և վեր ջի նիս 
դի տորդ նե րի կող մից թվով 10  ՏԸՀ-ներ է ներ կա յաց վել ը նդ հա նուր առ մամբ 
19 դի մում-բո ղոք: Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով (ԿԸՀ)՝ 15 դի-
մում, Վար չա կան դա տա րան՝ 13 հայ ցա դի մում:

 Վե րոն շյալ խախ տում նե րի բնույ թը, շղ թա յա կան կապն ու տրա մա բա նու-
թյու նը վ կա յում են դրանց հա մա կարգ ված և հա մընդ հա նուր/ հա մա տա րած 
բնույթ ու նե նա լու մա սին, ի սկ դրանց վե րա բե րյալ ար ձա գան քը կամ, ա վե լի 
ճիշտ, դրանց կա պակ ցու թյամբ ար դյու նա վետ մի ջոց ներ չձեռ նար կե լու  հան-
գա ման քը թե՛ ը նտ րա կան վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի՝ 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի, թե՛ ի րա վա պահ մար մին նե րի, և թե՛ դա տա-
կան հա մա կար գի կող մից  կա րող են վկայել նշ ված պե տա կան ի նս տի տուտ-
նե րի՝ ի րենց սահ մա նադ րաի րա վա կան  գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լու 
ան կա րո ղու թյան  կամ կամ քի բա ցա կա յու թյան (ան կա խու թյան բա ցա կա յու-
թյան) մա սին: 

Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան շր ջա նակ նե րում դի տարկ վել են ը նտ-
րա կան գոր ծըն թա ցի հա մա կար գային բնույթ ու նե ցո ղ այն պի սի խն դիր-
ներ և խախ տում ներ, ո րոնց ազ դե ցու թյունն ա զատ և ար դար ը նտ րա կան 
ի րա վուն քի ի րաց ման և այդ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան վրա է ա կան է: 
Դրանք նե րա ռում են ը նտ րող նե րի կամ քի ա զատ ձևա վոր ման և ա զատ ար-
տա հայտ ման ա պա հով ման, քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյան ա պա հով ման, 
վար չա կան ռե սուր սի օգ տա գործ ման (չա րա շահ ման), ը նտ րա կան վար չա-
րա րու թյուն ի րա կա նաց նող ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի հա մա կար գի 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան, դրանց հա սա նե լի ու թյան, հան րային 
վե րահս կո ղու թյան ի նս տի տու տի և ե րաշ խիք նե րի, ը նտ րա կան վե ճե րի ո լոր-
տում առ կա խն դիր նե րը, այդ թվում՝ ը նտ րա կան վե ճե րով դա տա րա նի մատ-
չե լի ու թյան և ար դյու նա վե տու թյան խն դիր նե րը: Բա ցի դրա նից, վեր են հան-
վել ի նչ պես ը նտ րա կան  օ րենսդ րու թյան, այն պես է լ՝ առ կա օ րենսդ րու թյան 
կի րառ ման հետ կապ ված  խն դիր ներ:

 Վե րը թվարկ ված խն դիր նե րը լուրջ խո չըն դոտ են ՀՀ Սահ մա նադ րու-
թյան 2-րդ հոդ վա ծի ի րա գործ ման, սահ ման ված ա զատ ը նտ րու թյուն նե րի 
ի րա վուն քի  ի րաց ման և Սահ մա նադ րու թյան 7-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
ը նտ րա կան ի րա վուն քի սկզ բունք նե րի ա պա հով ման ա ռու մով, ին չը հար ցա-
կա նի տակ է դնում ը նտ րող նե րի ը նտ րա կան ի րա վուն քի ա զատ ի րա ցու մը 
Եր ևա նի ա վա գա նու 2017 թվա կա նի ը նտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով՝ որ պես հետ-
ևանք ձևա վո րե լով ան վս տա հու թյուն ը նտ րու թյուն նե րի և ը նտր վող մարմ նի 
նկատ մամբ:

2.  նԵ րա ԾոՒթյոՒն 

Ընտ րու թյուն նե րը ան ց է ին կաց վում նոր Ը նտ րա կան օ րենսգր-
քով3 (ԸՕ) սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րով՝ կի րա ռե լով ը նտ րող նե րի 
գրանց ման տեխ նի կա կան նո րա մու ծու թյուն ներ։ 

Սույն զե կույ ցը տրա մադ րում է փաս տա կան, ան կողմ նա կալ և 
ան կախ տե սա կե տ Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ րու թյուն նե րի գոր ծըն-
թաց նե րի մա սին՝ ար տա ցո լե լով դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ար-
ձա նագ րած հիմ նա կան ար դյունք նե րը, ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում 
դի տարկ ված և ար ձա նագր ված խախ տում ներն ու կեղ ծիք նե րը: Այս 
ա մե նի հի ման վրա  զե կույ ցում  ներ կա յաց վում է Եր ևա նի ա վա գա-
նու ը նտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան եզ րա կա ցու թյու նը, ի նչ պես 
նաև ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են հիմք հան դի սա նալ ի րա-
վա կի րառ պրակ տի կան, ի նչ պես նա և ընտ րա կան օ րենսդ րու թյան 
ի րա վա կար գա վո րում նե րի թե րու թյուն նե րը շտ կե լու և վեր հան ված 
խն դիր նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար։ 

Զե կույ ցի հիմ նա կան թի րախ-լ սա րանն ե ն՝ 

●	 ընտ րա կան ի րա վուն քով օ ժտ ված քա ղա քա ցին.
o	 hան րու թյու նը՝ ը նդ հա նուր առ մամբ, ո րն, ը ստ է ու թյան, 

հան դի սա նում է ցան կա ցած ը նտ րու թյուն նե րի դի տոր դա կան 
ա ռա քե լու թյան (հան րային հս կո ղու թյան) հիմ նա կան « պատ-
վի րա տուն» և դրա ար դյունք նե րի հիմ նա կան շա հա ռուն.

o	  հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան մի ա վոր նե րը, ո րոնք շա-
հագրգռ ված են Հա յաս տա նի ը նտ րա կան հա մա կար գի բա-
րե լավ մամբ և նպա տակ ու նեն գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն 
ու նե նալ թե՛ ի րա վա կան կար գա վո րում նե րի մշակ ման և թե՛ 
դրանց կի րառ ման փու լե րում.

3  2016թ. մայիսի 25-ին ընդունված նոր Ընտրական օրենսգիրք, 30.06.2016 թ. և 
20.10.2016 թ. Ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ, որոնցով, ի թիվս այլնի, 
սահմանվել էր նաև ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակման 
պահանջ:



8 9

●	  Պե տա կան մար մին նե րը.
o	 ընտ րա կան վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին

նե րը, ո րոնք պա տաս խա նա տու և կար ևոր դեր ու նշա նա-
կու թյուն ու նեն ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի պատ շաճ կազ-
մա կերպ ման և ը նտ րա կան ի րա վունք նե րի ա պա հով ման, 
ը նտ րա խախ տում նե րի դեպ քե րով ար դյու նա վետ քն նու թյան 
ի րա կա նաց ման և որ պես դրա հետ ևանք՝ ը նտ րա կան գոր-
ծըն թաց նե րի նկատ մամբ հան րային վս տա հու թյան բարձ-
րաց ման հա մար, 

o	 օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը՝ ի դեմս ԱԺ-ի և 
կա ռա վա րու թյան,  

o	 ի րա վա պահ մար մին նե րը, ո րոնք ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ 
և օ րենսդ րու թյամբ ի րենց վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րի 
շր ջա նա կում պա տաս խա նա տու են հնա րա վոր ի րա վա խախ-
տում նե րի կան խար գել ման, հայտ նա բեր ման և բա ցա հայտ-
ման, ի նչ պես նաև ար դյու նա վետ քն նու թյան և պա տաս խա-
նատ վու թյան ան խու սա փե լի ու թյան ա պա հով ման հա մար. 

o	 դա տա կան իշ խա նու թյու նը, ո րը Սահ մա նադ րու թյա նը և 
օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան  պա տաս խա նա տու է ար դա-
րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար.

o	 ի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք ա ջակ ցում են 
ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րի զար գաց մա նը և մար-
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը, և կա րիք ու նեն լի-
ար ժեք պատ կե րա ցում կազ մե լու հա յաս տա նյան ը նտ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի, ի նչ պես նաև դրանց բա րե լավ ման հնա րա-
վոր ո ւղ ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: 

●	  զե կույ ցը բաղ կա ցած է հետ ևյալ հիմ ա կան բա ժին նե րից.

o	 մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք ա ջակ ցում 
են ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րի զար գաց մա նը և 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը, և կա րիք ու նեն 
լի ար ժեք պատ կե րա ցում կազ մե լու հա յաս տա նյան ը նտ րա-
կան գոր ծըն թաց նե րի, ի նչ պես նաև դրանց բա րե լավ ման 
հնա րա վոր ո ւղ ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ:  

o	 Ընտ րու թյուն նե րի օ րենսդ րա կան շր ջա նակ բա ժի նը հա մա-
ռոտ նկա րագ րում է Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ րու թյուն նե րի 
ան ցկաց մա նը նա խոր դած օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե-
րը.

o	  Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան նկա րագ րու թյուն բա ժի նը 
ներ կա յաց նում է ա ռա քե լու թյան ման րա մաս նե րը, նե րա ռյալ՝ 
ա ռա քե լու թյան նպա տակ նե րը, կազ մը և մե թո դա բա նու թյու-
նը, ի նչ պես նաև դրա կազ մա կերպ ման ըն թաց քում տեղ 
գտած խո չըն դոտ նե րը.

o	  Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ար դյունք ներ բա ժի նը սույն 
զե կույ ցի հիմ նա կան մասն է, որ տեղ, ը ստ տե սակ նե րի և 
են թա տե սակ նե րի, խմ բա վոր ված ներ կա յաց վում են դի տոր-
դա կան ա ռա քե լու թյան ըն թաց քում վեր հան ված ը նտ րա կան 
խախ տում նե րը և բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցը. 

o	 Եզ րա կա ցու թյուն ներ և ա ռա ջար կու թյուն ներ բաժ նում ո ւր-
վագծ ված են ը նտ րա կան ի րա վուն քի պատ շաճ ի րա կա նաց-
ման հա մար ա ռաջ նա հերթ և ար մա տա կան լու ծում պա հան-
ջող այն հիմ նախն դիր նե րը, ո րոնք լրաց նում են 02.04.2017թ. 
Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ զե կույ ցում 
ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րը: 
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3. ընտ րա կան Օ րԵնսդ րոՒթյոՒ նը

2005 թ. նոյեմ բե րի 25-ի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե-
րով Եր ևա նին տր վեց հա մայն քի կար գա վի ճակ (մինչ այդ այն ու ներ 
մար զի կար գա վի ճակ), ի նչ պես նաև նա խա տես վեց Եր ևա նում տե-
ղա կա ն ինք նա կա ռա վար մա ն ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը օ րեն քով 
սահ մա նե լու հնա րա վո րու թյուն (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն (2005թ. 
խմ բագ րու թյամբ), հոդ ված 187): 2008թ. դեկ տեմ բե րի 26-ին ՀՀ ԱԺ 
կող մից ըն դուն ված «ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ 
և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման վել են Եր-
ևա նի քա ղա քա պե տի ա նուղ ղա կի ը նտ րու թյուն ներ՝ յու րա քան չյուր 4 
տա րին մեկ ո ւղ ղա կի ը նտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով Եր ևա նի ա վա գա-
նի ձևա վո րե լու ե ղա նա կով: Այս փո փո խու թյուն նե րի հի ման վրա են 
ան ցկաց վել Եր ևա նի ա վա գա նու ի նչ պես 2009թ., այն պես է լ՝ 2013թ. 
ը նտ րու թյուն նե րը:  

2015թ. դեկ տեմ բե րի 6-ին կա տար ված սահ մա նադ րա կան փո փո-
խու թյուն նե րով նա խա տես ված Ը նտ րա կան օ րենսգր քի մշակ ման, 
քն նարկ ման և ըն դուն ման գոր ծըն թա ցը ման րա մասն նկա րագր վել է 
2017թ. ապ րի լի 2-ի Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի դի տարկ ման 
ար դյուն քում հրա պա րակ ված զե կույ ցով4:

 Նոր ը նտ րա կան օ րենս գիր քը Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ րու թյուն-
նե րի վե րա բե րյալ նա խա տե սում է գրե թե նույն դրույթ նե րը, ի նչ՝ նա-
խոր դը: Տե ղա կան ի նք նա կառ վար ման մար մին նե րի ը նտ րու թյուն նե-
րին վե րա բե րող ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ ի նչ պես  Եր ևա նի, 
այն պես էլ ՀՀ եր կու այլ քա ղաք նե րի՝ Վա նա ձո րի և Գյում րու ա վա գա-
նու ը նտ րու թյուն նե րի դեպ քում ը նտ րա կան օ րենս գիր քը նա խա տե-
սում է հա տուկ՝ ՏԻ մյուս մար մին նե րի ը նտ րու թյուն նե րից տար բեր-
վող ըն թա ցա կարգ:

4 https://citizenobserver.am/en/elections/reports

 4. դի տոր դա կան ա ռա քԵ լոՒթյոՒ նը 

4.1. դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան նպա տակ նե րը.
ՔԴՆ նա խա ձեռ նու թյան շր ջա նակ նե րում «Ի րա վուն քի Եվ րո պա 

մի ա վո րում» ի րա վա պաշտ պան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյունն ի րա կա նաց րել է դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն Եր ևա նի ա վա-
գա նու 2017թ. մայի սի 14-ի  ը նտ րու թյուն նե րին։ 

Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան նպա տակն էր վե րահս կել այս ը նտ-
րու թյուն նե րի օ րի նա կա նու թյու նը՝ 

o	  Հան րա յա նաց ման մի ջո ցով բա ցա հայ տել ը նտ րա կան գոր-
ծըն թա ցում  տեղ գտած ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում-
նե րը ՝ այդ ի րա վուն քի ի րաց ման, ա պա հով ման և պաշտ պա-
նու թյան ա ռու մով.

o	 Ար ձա նագ րած խախ տում նե րի կա պակ ցու թյամբ  հան դես 
գալ հան րային գան գատ նե րով՝ դրանց ար դյու նա վետ քն նու-
թյուն ն ա պա հո վե լու նպա տա կով. 

o	 Ի րա կա նաց նել ը նտ րա կան ի րա վուն քի սուբյեկ տիվ և օբյեկ-
տիվ պաշտ պա նու թյուն՝ ը նտ րա խախ տում նե րի կա պակ ցու-
թյամբ բո ղո քարկ ման գոր ծըն թաց հա րու ցե լով ը նտ րա կան 
վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րում և դա տա-
րան նե րում, ի նչ պես նաև, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, ի րա վա-
պահ մար մին նե րին  ներ կա յաց նել հա ղոր դում ներ.

o	 Ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի, ը նտ րա կան ի րա վուն քի ի րաց ման 
և դրա պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան վե րա բե րյալ 
ձևա վո րել տե ղե կաց ված, ան կախ և ան կող մնա կալ տե սա կետ.

o	 Ընտ րա կան գոր ծըն թա ցում առ կա խն դիր նե րը  վեր լու ծե լով՝ 
օ րենսդ րու թյան և  ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի տե սան կյու-
նից օ րենսդ րու թյան և ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի բա րե փոխ ման  
հա մար ձևա կեր պել և ներ կա յաց նել ա ռա ջար կու թյուն ներ.

o	 Գ նա հա տել ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյանն ու միջազ գային 
չա փա նիշ նե րին ը նտ րու թյուն նե րի ո րա կի հա մա պա տաս խա-
նու թյու նը։
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4.2. դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյու նը, մե թո դա բա նու թյու նը.

Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ րու թյուն նե րը գրե թե ան մի ջա պես հա-
ջոր դում է ին 2017թ. ապ րի լի 2-ի խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն-
նե րին, ո րոնց ժա մա նակ ՔԴՆ-ն մե ծա ծա վալ դի տոր դա կան ա ռա քե-
լու թյուն էր ի րա կա նաց րել՝ մոտ 3000 դի տոր դի կազ մով: Բա վա րար 
մարդ կային և ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ չու նե նա լու պատ ճա ռով՝ ի 
սկզ բա նե կաս կա ծի տակ էր դր վել Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ րու թյուն-
նե րում « Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան՝ դի տոր դա կան 
ա ռա քե լու թյամբ հան դես գա լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Սա կայն «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» հկ-ն, կար ևո րե լով 
հան րային նման կար ևո րու թյուն ու նե ցող ի րա դար ձու թյու նը հան-
րային հս կիչ նե րի դի տարկ ման տակ պա հե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը և 
ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի շր ջա նա կում ջան քե րի շա րու նա կա կա-
նու թյու նը, ո րո շում կա յաց րեց կա մա վո րու թյան սկզ բուն քով (նա խա-
տե սե լով մի այն դի տորդ նե րի խրա խու սա կան վճար ներ) հա մե մա-
տա բար փոք րա թիվ դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նել: 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ կարճ ժա մա նակ ա ռաջ 
ի րա վա բան նե րի թիմն ու դի տորդ ներն ար դեն ի սկ վե րա պատ-
րաստ վել է ին ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րը դի տար կե լու հա մար՝ «Ի ԵՄ»-ը 
մի այն եր կու դա սըն թաց կազ մա կեր պեց Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ-
րու թյուն նե րի թվով 40 դի տորդ նե րի հա մար՝ Եր ևա նի ա վա գա նու 
ը նտ րու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը նրանց փո խան ցե լու 
նպա տա կով: Հի շյալ վե րա պատ րաս տում նե րի մե թո դա բա նու թյու նը, 
ըն թա ցա կարգն ու ծա վալ նե րը ման րա մասն նկա րագր վել են 2017թ. 
ապ րի լի 2-ի Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի դի տարկ ման ար-
դյուն քում հրա պա րակ ված զե կույ ցում5:

 Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ի րա վա բա նա կան ու ղեկց ման 
նպա տա կով ձևա վոր վել է  ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ո լոր տում 
վե րա պատ րաստ ված և փոր ձա ռու 10 ի րա վա բան նե րից բաղ կա ցած 
թիմ, ո րն էլ ԱԺ-ի և Եր ևա նի ա վա գա նու (այս ան գամ ար դեն կա մա-
վո րու թյան սկզ բուն քով) ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ի րա կա նաց ված 
դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ամ բողջ ըն թաց քում նաև խորհր դատ-

5 https://citizenobserver.am/en/elections/reports

վու թյուն է տրա մադ րել դի տորդ նե րին, ի նչ պես նաև ի րա կա նաց րել 
բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցը:

 Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան շր ջա նակ նե րում գոր ծել է նաև վեր-
լու ծա կան խումբ, ո րն ի րա կա նաց րել է ստաց ված տվյալ նե րի վեր լու-
ծու թյուն՝  բա ցա հայ տե լու հնա րա վոր ը նտ րա կեղ ծիք ներն ու այդ պի սի 
ռիս կե րը:

 Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյա նը ներգ րավ վել է 59 դի տորդ, ո րոնք 
Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում հա վա տար մագր-
վել են Ի ԵՄ-ի կող մից: Նրան ցից քվե ար կու թյան օ րը դի տոր դա կան 
ա ռա քե լու թյան մեջ ներգ րավ ված է ե ղել 37-ը: Դի տոր դա կան ա ռա քե-
լու թյան շր ջա նակ նե րում,  բա ցի «Ի ԵՄ»-ից,  մաս նակ ցել է նաև « Լո ռե-
ցի նե րի մի ա վո րում» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը: 

Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյունն ի րա կա նաց վել է տա րած քային 
ը նտ րա կան 10  հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա րած քում թվով 
27 ը նտ րա կան տե ղա մա սե րում և թ վով 10 տա րած քային ը նտ րա-
կան  հանձ նա ժո ղով նե րում: Տե ղա մա սե րի ը նտ րու թյու նը կա տար վել 
է դրան ցում գրանց ված ը նտ րող նե րի թ վի հի ման վրա. ը նտր վել են 
հնա րա վո րինս մեծ տե ղա մա սեր՝ որ պես ե լա կետ դի տար կե լով այն, 
որ ա վե լի մեծ տե ղա մա սե րում խախ տում ներն ա վե լի մե ծա թիվ կլի-
նեն: Ստորև ներ կա յաց ված է ը ստ ը նտ րա տա րածք նե րի դի տարկ ված 
տե ղա մա սե րի քա նա կը.

Վար չա կան շր ջան ընտ րա կան 
տա րածք

տա րած քային 
հանձ նա ժո ղով

դի տարկ ված     
տե ղա մա սե րի    
քա նակ

Եր ևան (Ա վան, Նոր Նորք, 
Քա նա քեռ Զեյ թուն) 1 1-3 8

Եր ևան (Ա րաբ կիր, Ա ջափ-
նյակ, Դավ թա շեն) 2 4-6 7

Եր ևան (Մա լա թի ա-Սե բաս-
տի ա, Շեն գա վիթ) 3 7-8 6

Եր ևան (Կենտ րոն, Նորք-Մա-
րաշ, Է րե բու նի, Նու բա րա շեն) 4 9-10 6

ըն դա մե նը 27
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Ընտ րա տե ղա մա սե րում դի տորդ ներն աշ խա տել են յու րա քան չյուր 
տե ղա մա սում՝ մեկ դի տորդ սկզ բուն քով։ Ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան 
հետ կապ ված խախ տում ներ դի տար կե լիս դի տորդ նե րը հա ղոր դել 
են հա մա կարգ ման կենտ րոն, մի ա ժա մա նակ պա հան ջել, որ պես զի 
դրանց վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան գրան ցում կա տար վի տե-
ղա մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի գրան ցա մա տյան նե րում և մի ջոց-
ներ ձեռ նարկ վեն, հնա րա վո րու թյան դեպ քում, դրանք կան խե լու 
կամ դա դա րեց նե լու ո ւղ ղու թյամբ։ Դի տորդ նե րը ը նտ րա խախտ ման 
և դրան տր ված ար ձա գան քի վե րա բե րյալ կարճ հա ղոր դագ րու-
թյուն նե րով  ա հա զան գել են հա մա կար գող կենտ րոն (մոտ 70 ա հա-
զանգ)։ Դի տորդ նե րի կող մից ներ կա յաց ված ա հա զան գե րի հի ման 
վրա կազմ վել են բո ղոք ներ՝ ո ւղղ ված հա մա պա տաս խան ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րին: 

4.3. դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ար դյունք նե րը.

 Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ար դյուն քում վեր հան ված խախ-
տում նե րը և թե րու թյուն նե րը ներ կա յաց ված են խմ բա վոր ված՝ ը ստ 
խախ տում նե րի տե սակ նե րի: Խախ տում նե րի խմ բե րը ներ կա յաց-
ված են ը ստ ժա մա նա կային փու լե րի՝ քվե ար կու թյան նա խա պատ-
րաս տու մից մինչև բո ղո քար կում: Զե կույ ցում ներ կա յաց ված են մի այն 
ՔԴՆ շր ջա նակ նե րում գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց րած դի տորդ նե րի 
և վեր լու ծա կան խմ բի կող մից վեր հան ված խախ տում նե րը, դրանց 
ը նդ հա նուր բնույ թը և վի ճա կագ րու թյու նը: Խախ տում նե րի դեպ քե րի 
ա ռա վել ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը ներ կա յաց ված է սույն զե-
կույ ցի հա վել ված նե րում: Ի նչ պես զե կույ ցը, այն պես էլ դրա հա վել-
ված նե րը հա սա նե լի են ՔԴՆ և Ի ԵՄ կայ քէ ջե րում6:

●	  նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն. (ք վե ար կու թյա նը նա
խոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում ար ձա նագր ված խն
դիր ներ և խախ տում եր).

•	  Վար չա կան ռե սուր սի օգ տա գոր ծում մեկ կու սակ ցու
թյան օգ տին. 

6 https://citizenobserver.am/en/elections/reports

Պե տա կան պաշ տո նա տար ան ձանց և հա մայն քային մի ջոց նե րի 
ներգ րա վու մը նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան մեջ է ա կա նո րեն ազ-
դել է ը նտ րող նե րի կամ քի ար տա հայտ ման վրա՝ հաշ վի առ նե լով քա-
րոզ չու թյան մաս նա կից ան ձանց զբա ղեց րած ազ դե ցիկ դիր քը, սա-
կայն այս հար ցը պատ շաճ քն նու թյան և գնա հատ ման չի են թարկ վել 
ը նտ րա կան վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի, մաս նա-
վո րա պես՝ ԿԸՀ-ի կող մից: 

●	 ընտ րա կա շառք. զանգ վա ծային բա ժա նում, դրա նկատ մամբ 
պաշ տո նա տար ան ձանց և մաս նա վո րա պես, ի րա վա պահ մար
մին նե րի ար ձա գան քը,

14.05.2017 թ. Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում 
ար ձա նագր վել են տար բեր դրս ևո րում նե րով ը նտ րա կա շառ քի բա ժան-
ման, դրա խոս տում նե րի և/ կամ այդ պի սի  փոր ձե րի դեպ քեր, ի նչ պես 
նաև ը նտ րա կա շառ քի բա ժան ման մա սին ԶԼՄ-նե րի հա ղոր դում ներ: 

Մի այն քվե ար կու թյան օ րը «Ա զա տու թյուն» ռա դի ո կա յա նի լրագ-
րո ղը Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան շտա բե րից եր-
կու սում հայտ նա բե րել է քա ղա քա ցի նե րին գու մա րի զանգ վա ծային 
բա ժան ման դեպ քեր7: Այդ շտա բե րից մե կում հի շյալ լրագ րո ղը նաև 
են թարկ վել է բռ նու թյան8: « Հայ կա կան ժա մա նակ» օ րա թեր թի լրագ-
րո ղը նա խընտ րա կան շր ջա նում նույն պես ա կա նա տես է ե ղել ՀՀԿ 
նա խընտ րա կան շտա բում քա ղա քա ցի նե րին քվե ա թեր թիկ ներ և ը նտ-
րա կա շառք բա ժա նե լու դեպ քի, տե սան կա րա հա նել այդ գոր ծըն թացն, 
ին չի ար դյուն քում շտա բի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը խլել են նրա հե ռա խո սը 
և վե րա դարձ րել այն՝ մի այն նկա րա հան ված նյու թե րը ջն ջե լուց հե տո9: 

Ընտ րա կա շառ քի հա մա տա րած բա ժան ման վե րա բե րյալ բա վա-
կան ա ղմ կա հա րույց բա ցա հայ տում ա րեց «ԵԼՔ» կու սա կու թյուն նե րի 
դա շին քը, ո րի ո րոշ ան դամ ներ Տա րոն Մար գա րյա նի Կո մի տաս 56 
հաս ցե ում գտն վող շտա բի մոտ գտն վող աղ բա մա նից հայտ նա բե րել 
է ին ո րոշ փաս տաթղ թեր (մոտ 30 էջ), ո րոնք, դա շին քի ներ կա յա ցու-

7 https://www.azatutyun.am/a/28487012.html
8 https://www.azatutyun.am/a/28487234.html
9 http://armtimes.com/hy/article/112191
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ցիչ նե րի պնդ մամբ, վկա յում է ին ը նտ րա կա շառ քի՝ զանգ վա ծային, 
հա մա կարգ ված և կենտ րո նաց ված կեր պով բա ժան ման մա սին10: 
Մաս նա վո րա պես, հայտ նա բեր ված փաս տաթղ թե րից մե կում ե ղել 
են թիվ 4 տա րած քային հանձ նա ժո ղո վի սպա սարկ ման տա րած քում 
տե ղա կայ ված ը նտ րա կան յու րա քան չյուր տե ղա մա սում գրանց ված 
ը նտ րող նե րին ը նտ րա կա շառք բա ժա նե լու հա մար պա տաս խա նա-
տու ան ձանց ա նուն նե րը՝ յու րա քան չյու րին հատ կաց ված ը նդ հա նուր 
գու մա րի չա փով11: Մեկ այլ փաս տա թուղթ, ը ստ է ու թյան, ե ղել է ը նտ-
րա կա շառ քի բա ժան ման ման րա մասն ու ղե ցույց12: Հայտ նա բեր ված 
փաս տաթղ թե րից մյու սը, ը ստ «ԵԼՔ» դա շին քի, վկա յում էր այն մա-
սին, որ ը նտ րա կա շառ քի բա ժան ման գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված 
է ե ղել նաև ոս տի կա նու թյու նը: Նշ ված փաս տա թու ղը ՀՀԿ շտաբ է 
ու ղարկ վել ոս տի կա նու թյան ֆաք սի հե ռա խո սա հա մա րից, որ տեղ 
նշ ված են ե ղել ոս տի կան նե րի ա նուն-ազ գա նուն ներ, կո չում նե ր ու 
պաշ տոն ներ: Խոս քը տվյալ դեպ քում ՊՊԾ գն դի աշ խա տա կից նե-
րի ա նուն նե րով կազմ ված ցու ցա կի մա սին էր, որ տեղ նշ ված էր, թե 
Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ րու թյուն նե րու մ ոս տի կան նե րից ով որ քան 
ձայն պետք է ա պա հո վի ՀՀԿ-ի  հա մար: ՊՊԾ աշ խա տա կից նե րի 
հար ցով ՀՀ ոս տի կա նու թյան պետ Վլա դի միր  Գաս պա րյա նի հրա մա-
նով ծա ռայո ղա կան քն նու թյուն նշա նակ վեց և ո րոշ ժա մա նակ ան ց 
կա սեց վեց13: Նույն օ րը, 2017թ. մայի սի 12-ին ՀՀԿ նա խընտ րա կան 
շտա բը հան դես ե կավ հայ տա րա րու թյամբ, ո րում ամ բող ջու թյամբ 
հեր քեց իր ա ռն չու թյու նը «ԵԼՔ»-ի կող մից հայտ նա բեր ված փաս-
տաթղ թե րին, ի սկ ը նտ րա կա շառք բա ժա նե լու վե րա բե րյալ «ԵԼՔ»-ի 
պն դում ներն ան վա նեց ա պա տե ղե կատ վու թյուն14: Այս մի ջա դե պին 
ան դրա դար ձավ նաև քա ղա քա պե տի ՀՀԿ թեկ նա ծու Տա րոն Մար-
գա րյա նը՝ նշե լով, որ ՀՀԿ կենտ րո նա կան շտաբն ար դեն հայ տա րա-
րու թյուն է տա րա ծել նշ վա ծի առ թիվ, որ տեղ ներ կա յաց ված է ի րենց 
դիր քո րո շու մը15:

10  Այս գործը հետագայում ստացավ «Զիբիլիքս» անվանումը
11 http://www.lragir.am/index/arm/0/country/home/153401
12 http://www.armtimes.com/hy/article/111888
13 https://168.am/2017/08/17/830467.html
14  https://armenpress.am/arm/news/890433/hhk-n-koch-e-anum-zerts-mnal-qarozchakan-

apatexekatvakan.html
15 http://www.1in.am/2140823.html

 Հի շյալ բա ցա հայ տում նե րի կա պակ ցու թյամբ որ ևէ ար դյու նա վետ 
մի ջոց չձեռ նարկ վեց և ար դյու նա վետ քն նու թյուն չի րա կա նաց վեց 
պե տա կան և ոչ մի մարմ նի կող մից, ին չով, ը ստ է ու թյան, դրս ևոր-
վեց հո վա նա վոր չու թյուն՝ խ րա խու սե լով և ձևա վո րե լով ան պատ ժե լի-
ու թյան մթ նո լորտ:

 Վե րոն շյալ դեպ քի ա ռն չու թյամբ «ԵԼՔ» կու սակ ցու թյուն նե րի դա-
շին քը դի մել էր ԿԸՀ՝ պա հան ջե լով դի մել դա տա րան Եր ևա նի ա վա-
գա նու ա ռա ջի կա ը նտ րու թյուն նե րին ՀՀԿ գրան ցումն ու ժը կորց րած 
ճա նա չե լու հայ ցով: Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 
12.05.2017թ. մեր ժել էր «ԵԼՔ» դա շին քի ներ կա յաց րած դի մու մը16: 
Հի շյալ ո րոշ ման դեմ դա շին քը հայց ներ կա յաց րեց Վար չա կան դա-
տա րան, ո րը սա կայն  կար ճեց ԿԸՀ ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու և 
Եր ևա նի ա վա գա նու մայի սի 14-ի ը նտ րու թյուն նե րում ՀՀԿ ցու ցա կի 
գրանց ման ու ժը կորց րած  ճա նա չե լու վե րա բե րյալ «ԵԼՔ» դա շին քի 
հայ ցի քն նու թյու նը՝ ժամ կե տը սպառ վե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 
դա տա րա նը քվե ար կու թյան օր վա նա խօ րե ին մի այն ժա մը 23:35 էր 
վա րույթ ըն դու նել դի մու մը։ 13.05.2017թ. ժա մը 17:55 Վար չա կան դա-
տա րա նը վե րա դարձ րել էր մուտ քագր ված հայ ցը՝ որ պես հիմք նշե-
լով, որ լի ա զոր ներ կա յա ցու ցի չը չի կցել լի ա զո րու թյուն նե րը  հաս տա-
տող  փաս տա թուղ թը17: 

Նշ վա ծի ա ռն չու թյամբ ՀՔԾ-ն հա րու ցել է քրե ա կան գործ, ո րը, 
սա կայն, կարճ ժա մա նակ ան ց, կարճ վել է18: 

Վե րը շա րադր ված դեպ քե րը ա վե լի քան բա վա րար է ին, որ պես-
զի ԿԸՀ-ն իր հեր թին ար դյու նա վետ մի ջոց ներ  ձեռ նար կեր այս դեպ-
քե րի կա պակ ցու թյամբ ու ձեռ նա մուխ լի ներ դրանց ազ դե ցու թյան 
գնա հատ մա նը և ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վրա դրանց ազ-
դե ցու թյան չե զո քաց ման հար ցին, ի սկ գլ խա վոր դա տա խա զու թյունն 
էլ սկ սեր օ րեն քով նա խա տես ված ըն թա ցա կար գով մի ջոց ներ ձեռ-
նար կել այդ հրա պա րա կում նե րի կա պակ ցու թյամբ (ը նտ րա կա շառ քի 

16 https://www.azatutyun.am/a/28483127.html
17 https://www.azatutyun.am/a/28486372.html
18 http://shamshyan.com/hy/article/2017/08/17/1074939/
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փաս տով քրե ա կան գոր ծի հա րու ցում և օ պե րա տիվ հե տա խու զա կան 
ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րի ձեռ նար կում):

14.05.2017թ. ան ցկաց ված քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի հա մա-
ձայն ՝ Ա րաբ կիր հա մայն քում ՀՀԿ-ն ստա ցել էր 22 609 քվե19: 

Եր ևա նի ա վա գա նու 2017թ. մայի սի 14-ի ը նտ րու թյուն նե րի նա-
խընտ րա կան քա րո զար շա վի ըն թաց քում «ԵԼՔ» դա շին քը հան դես 
ե կավ  մեծ հան րային քն նար կում ա ռա ջաց րած ա ռա ջար կով՝ խոս-
տա նա լով, որ ե թե «ԵԼՔ»-ը Եր ևա նի ա վա գա նում ստա նա մե ծա մաս-
նու թյուն, 15 հա զար դրամ սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյուն կտ րա մադ-
րի բո լոր այն ը նտ րող նե րին, ով քեր կհ րա ժար վեն բա ժան վող և պար-
տադր վող ը նտ րա կա շառ քից20: 

●	 ք վե ար կու թյան նա խա պատ րաս տում.

Ք վե ար կու թյան նա խա պատ րաստ ման փու լի շր ջա նակ նե-
րում  ար ձա նագր վել է  ընդ հա նուր առ մամբ 11 խախ տում 
(դի տարկ ված բո լոր խախ տում նե րի 16%-ը)՝ 11  տե ղա մա սում 
(դի տարկ ված բո լոր տե ղա մա սե րի 40%-ը): 

●	 ք վե ար կու թյան սե նյա կի կա հա վո րում.

Ք վե ար կու թյան նա խա պատ րաստ ման փու լում ա մե նից հա-
ճախ հան դի պող խախ տում նե րը կապ ված են ե ղել քվե ար-
կու թյան սե նյա կի սխալ կա հա վոր ման հետ։ Ը նդ հա նուր առ-
մամբ, գրանց վել է 5 նման խախ տում 5 տե ղա մա սում, ո րոն-
ցից 1-ը վե րա բե րել է քվե ար կու թյան սե նյա կի ոչ պատ շաճ 
կա հա վոր մա նը, ին չը հնա րա վո րու թյուն չի տվել կամ դժ վա-
րաց րել է դի տորդ նե րի կող մից քվե ար կու թյան գոր ծըն թա ցին 
և հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին հետ ևե լը՝ քվե ար կու-
թյան ո ղջ գոր ծըն թացն ար դյու նա վետ դի տար կե լու հա մար: 
Քվե ախ ցիկ նե րի քա նա կի և դա սա վո րու թյան հետ կապ ված 

19 http://www.elections.am/council/election-27340/
20 http://www.aravot.am/2017/05/08/883961/

խն դիր ներ ար ձա նագր վել են 4 տե ղա մա սե րում, քվե ախ-
ցիկ նե րից ա ռն վազն մե կը տե ղադր ված է ե ղել այն պես, որ 
հնա րա վոր է ե ղել վե րահս կել/ դի տար կել քվե ախ ցում քվե ար-
կու թյուն կա տա րող ը նտ րո ղին: Դրան ցից 2-ի դեպ քում դի-
տոր դի՝ հանձ նա ժո ղո վին տե ղե կաց նե լուց հե տո, խախ տու մը 
վե րաց վել է: Հի շյալ 5 խախ տում նե րից մի այն 1-ն է գրանց վել 
տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում, այն է լ՝ 
դի տոր դի պա հան ջից տևա կան ժա մա նակ ան ց: Այ նո ւա մե-
նայ նիվ, կա տար ված գրա ռու մը ամ բող ջու թյամբ չի ար տա ցո-
լել դի տոր դի գնա հա տա կա նը խախտ ման վե րա բե րյալ: 

●	  տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կարգ.

Ք վե ար կու թյան նա խա պատ րաստ ման փու լում ը նդ հա նուր 
առ մամբ գրանց վել է 3 նման խախ տում՝ 3 տե ղա մա սե րում, 
ո րոն ցից 2 դեպ քը կապ ված է ե ղել հանձ նա ժո ղո վի ան-
դամ նե րի միջև աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի 
բաշխ ման վի ճա կա հա նու թյան կար գի խախ տում նե րի հետ: 
3-րդ խախ տու մը դրս ևոր վել է գրան ցա մա տյա նը պատ շաճ 
կեր պով չլ րաց նե լու տես քով:  Մաս նա վո րա պես, դրա նում չի 
գրանց վել, թե վի ճա կա հա նու թյան ար դյուն քում հանձ նա ժո-
ղո վի ան դամ նե րին ի նչ գոր ծա ռույթ ներ են բա ժին հա սել: 
Ը նդ հա նուր առ մամբ, գրանց ված 3 խախ տում ներն էլ չեն վե-
րաց վել, սա կայն դրանց վե րա բե րյալ կա տար վել են հա մա-
պա տաս խան գրա ռում ներ տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի 
գրան ցա մա տյա նում:

●	  քա րոզ չա կան նյու թե րի առ կա յու թյուն տե ղա մա սում.

Ք վե ար կու թյան սե նյա կում կամ տե ղա մա սի տա րած քում քա-
րոզ չա կան նյու թե րի առ կա յու թյան հետ կապ ված գրանց վել է 
2  խախ տում 2 տե ղա մա սում, ո րոնք չեն վե րաց վել դի տոր դի 
դի տո ղու թյու նից հե տո: Դրանց վե րա բե րյալ նաև չի կա տար-
վել հա մա պա տաս խան գրան ցում տե ղա մա սի գրան ցա մա-
տյա նում:
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●	 ք վե ար կու թյուն

 Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ըն թաց քում վեր հան ված 
խախ տում նե րի մե ծա մաս նու թյու նը գ րանց վել է բուն քվե ար-
կու թյան ըն թաց քում: Այս փու լում ար ձա նագր վել է ը նդ հա նուր 
առ մամբ 42 խախ տում (դի տարկ ված բո լոր խախ տում նե րի 
60.8%-ը)՝ 17 տե ղա մա սում (դի տարկ ված բո լոր տե ղա մա սե րի 
մոտ 63%-ը): 

●	 ընտ րող նե րի ու ղ ղոր դում.

 Դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել է ու ղեկց ման և ո ւղ ղորդ-
ման 10 ա հա զանգ  թվով 9  տե ղա մա սե րից՝ ցր ված 7 տա րած-
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա-
րածք նե րում (թիվ՝ 2, 3, 4, 5, 7, 10 տա րածք ներ), ո րոն ցից 
6-ի դեպ քում ո ւղ ղոր դում ներն ի րա կա նաց վել են տե ղա մա-
սում գտն վե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց՝ հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ նե րի, վս տահ ված ան ձանց և տար բեր դի տորդ նե-
րի կող մից, ի սկ 4-ի դեպ քում՝ կար գա վի ճակ չու նե ցող, կամ 
կար գա վի ճա կը չպարզ ված ան ձանց կող մից: Հի շյալ դեպ-
քե րից 9-ո ւմ ար ձա նագր վել է, որ ո ւղ ղոր դում նե րը կա տար-
վել են ՀՀԿ-ի օգ տին (բա ցա հայտ ված դեպ քե րի 90%), ի սկ 
1-ի պա րա գա յում ո ւղ ղոր դու մը կա տար վել է «ԵԼՔ» դա շին քի 
օգ տին (բա ցա հայտ ված դեպ քե րի 10%ը): Ը նդ ո րում, հի շա-
տակ ված խախ տում նե րը ե ղել են շա րու նա կա կան, կրկն վող։ 
Նշ ված դեպ քե րից մի այն 5-ն է գրանց վել տե ղա մա սի գրան-
ցա մա տյա նում։ Մեկ դեպ քում կազմ վել է ար ձա նագ րու թյուն ՝ 
ու ղեկց ման և ո ւղ ղորդ ման դեպ քե րի վե րա բե րյալ, ո րը ստո-
րագ րել է նաև«ԵԼՔ» դա շին քի վս տահ ված ան ձը:

●	 ք վե ար կու թյան գաղտ նի ու թյան խախ տում, քվե ար կու թյան 
նկատ մամբ հս կո ղու թյուն.

Ք վե ար կու թյան գաղտ նի ու թյան խախտ ման վե րա բե րյալ 
ստաց վել է 10  հա ղոր դումթ վով 7  տե ղա մա սե րից՝ ցր ված 6 
Տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման 
տա րածք նե րում (թիվ՝  1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 ՏԸՀ-ներ):  Դեպ քե-

րից 5-ը կապ ված է ե ղել ը նտ րո ղի քվե ար կու թյան գաղտ նի ու-
թյան խախտ ման հետ. դեպ քե րից 3-ը ար տա ցոլ վել է տե ղա-
մա սի գրան ցա մա տյա նում: Մնա ցած  դեպ քերն ա ռնչ վել են 
քվե ար կու թյան նկատ մամբ հս կո ղու թյա նը, ո րոն ցից մի այն 
1-ն է գրանց վել տե ղա մա սե րի գրան ցա մա տյան նե րում: 

●	 ք վե ար կու թյան պա րա գա նե րի հետ կապ ված խն դիր ներ.

 Դի տարկ վել է 7  դեպք 5 տե ղա մա սե րում դեպ քե րից 5-ն ար-
տա ցոլ վել է տե ղա մա սի գրան ցա մա տյա նում: Գրանց ված 
դեպ քե րը կապ ված են ե ղել քվե ա թեր թիկ դուրս հա նե լու կամ 
ներս բե րե լու հետ: 1 դեպ քում ժա մը 18:30 դրու թյամբ պարզ-
վել է, որ քվե ա տու փը սահ ման ված կար գով կնք ված չէ, մեկ 
այլ դեպ քու մ ընտ րող նե րի կող մից ստո րագր վող ցու ցա կում 
հայտ նա բեր վել են մա հա ցած ան ձի տվյալ ներ:

●	  Բազ մա կի քվե ար կու թյուն, կամ այլ ան ձի փո խա րեն քվե ար
կու թյուն, այլ ան ձի փո խա րեն ստո րագ րու թյուն դնե լու, ի նչ
պես նաև կրկ նաք վե ար կու թյուն.

 Դի տարկ վել է այլ ան ձի փո խա րեն ստո րագ րու թյուն դնե լու, 
ի նչ պես նաև կրկ նաք վե ար կու թյան  փոր ձի 2  դեպք 2 տե ղա-
մա սում թվով 2  ՏԸՀ-նե րի սպա սարկ ման տա րածք նե րում 
(թիվ 4 և 7  տա րածք ներ), ո րոնք ար տա ցոլ վել են տե ղա մա սե-
րի գրան ցա մա տյան նե րում: Մեկ դեպ քում այլ ը նտ րո ղի օգ-
նե լու նպա տա կով տե ղա մաս ե կած ան ձը փոր ձել է ե րկ րորդ 
ան գամ գրանց վել ը նտ րող նե րի գրանց ման տեխ նի կա կան 
սար քով: Մյուս դեպ քում ան ձը ը նտ րող նե րի ցու ցա կում ստո-
րագ րել է այլ ան ձի ան վան դի մաց: 

●	  տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կարգ.

Ք վե ար կու թյան ըն թաց քում ա հա զանգ վե լ է աշ խա տա կար գի 
խախտ ման 1 դեպք  հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի հեր թա փո-
խի (ռո տա ցի ա) խախտ ման վե րա բե րյալ: Խախ տու մը, ի նչ-
պես նաև խախտ ման վե րա բե րյալ դի տոր դի գնա հա տա կա-
նը չի գրանց վել գրան ցա մա տյա նում:
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●	 Օգ նու թյան կար գի խախ տում.

 Դի տարկ վել է ը նտ րո ղին քվե ար կե լու օգ նու թյան կար գի 
խախտ ման 2  դեպք 2 տե ղա մա սե րում, թվով 2 ՏԸՀ սպա-
սարկ ման տա րածք նե րում (թիվ 1 և 2  տա րածք ներ):  Խախ-
տում նե րը չեն գրանց վել տե ղա մա սի գրան ցա մա տյան նե-
րում: Այս ի նս տի տու տի չա րա շահ ման և խախ տում նե րի 
հիմ նա կան է ու թյունն այն է, որ օգ նո ղի ի նս տի տու տը կի րառ-
վում է քվե ար կու թյան նկատ մամբ հս կո ղու թյուն սահ մա նե լու 
նպա տա կով (գաղ տի ու թյան խախ տում, կամ այդ պի սի պատ-
րան քի ստեղ ծում, կամ հենց օգ նու թյուն ստա ցող ան ձի փո-
խա րեն քվե ար կու թյուն): Հա ճախ այն կի րառ վում է նա և օգ-
նու թյան կա րիք չու նե ցող ը նտ րող նե րի նկատ մամբ՝ ա ռանց 
այդ պի սի օգ նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան ա ռեր ևույթ առ կա-
յու թյան պարզ ման (որ պի սի մե խա նիզմ օ րեն քը չի նա խա տե-
սում): Օգ նո ղի ի նս տի տու տի կի րա ռու մը  զու գորդ վել է  օգ նող 
ան ձի տվյալ նե րը գրան ցա մա տյա նում չգ րան ցե լով:

●	  կողմ ա կի ան ձանց ներ կա յու թյուն տե ղա մա սում.

 Թե՛ քվե ար կու թյան ըն թաց քում և թե՛ ա ռան ձին դեպ քե րում 
ան գամ քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման ժա մա-
նակ կողմ նա կի ան ձանց ներ կա յու թյու նը տե ղա մա սե րում 
լայն տա րա ծում է ու նե ցել: Դի տորդ ներն ար ձա նագ րել են 6  
դեպք 5 տար բեր տե ղա մա սե րում (դի տարկ ված բո լոր տե ղա-
մա սե րի մոտ 18.5%-ը): Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և ոս տի-
կա նու թյու նը մի ջոց ներ չեն ձեռ նար կել կողմ նա կի ան ձանց 
ներ կա յու թյու նը չթույ լատ րե լու և ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան 
պա հանջ նե րի կա տա րումն ա պա հո վե լու ո ւղ ղու թյամբ։ Նշ-
ված դեպ քե րից մի այն 2-ն են ար ձա նագր վել տե ղա մա սային 
գրան ցա մա տյան նե րում։

●	  մարդ կանց և մե քե նա նե րի կու տա կում եր.

 Դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել է տե ղա մա սե րում և 
դրանց հա րա կից (50 մետր շա ռավ ղով) տա րածք նե րում 

մարդ կանց և մե քե նա նե րի կու տա կում նե րի մա սին 3 ա հա-
զանգ 3  տե ղա մա սե րից՝ 3 տար բեր ՏԸՀ սպա սարկ ման տա-
րածք նե րում (թիվ 4, 5 և 9 տա րածք ներ): Հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գահ նե րը և ոս տի կա նու թյու նը բա վա րար մի ջոց ներ 
չեն ձեռ նար կե լ ընտ րա կան օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րի 
կա տա րումն ա պա հո վե լու ո ւղ ղու թյամբ։ Նշ ված դեպ քե րը չեն 
ար ձա նագր վել տե ղա մա սային գրան ցա մա տյան նե րում։ 

Այս դեպ քե րի կար ևո րու թյունն այն է, որ դրանք փոխ կա-
պակց ված են ը նտ րող նե րի քվե ար կու թյու նը վե րահս կե լու 
նպա տա կով հա մա կարգ ված տե ղա փո խում նե րի և ո ւղ ղոր-
դում նե րի հետ:

●	 այլ խախ տում եր 

Ի լրումն ներ կա յաց ված խախ տում նե րի՝ ք վե ար կու թյան ըն-
թաց քի հետ կապ ված  հա ղորդ վել են տար բեր տե սա կի այլ 
խախ տում ներ ևս: Դրանք նե րա ռել են գու նա վոր գրիչ նե րով 
նշում նե րի կա տա րում (ը նդ հա նուր առ մամբ 163 քվե ա թեր-
թիկ՝ կար միր, կա նաչ, սև, նարն ջա գույն նշում նե րով, ը նդ 
ո րում, այդ քվե ա թեր թիկ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը քվե արկ-
ված էր ՀՀԿ-ի և Տա րոն Մար գա րյա նի օգ տին), դի տոր դա-
կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող այլ կազ մա կեր պու թյան 
դի տոր դի կող մից ը նտ րու թյա նը մաս նակ ցող կու սակ ցու-
թյուն նե րից մե կին ա ջակ ցու թյուն, չկնք ված քվե ար կու թյան 
կտ րոն ներ, թեկ նա ծո ւի ներ կա յու թյուն քվե ար կու թյան սե-
նյա կում, է լեկտ րո նային գրանց ման սար քե րի տրա մադ րած 
կտ րոն նե րում ար ձա նագր ված ը նտ րող նե րի հեր թա կան հա-
մար նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն թղ թային ցու ցա կի 
հեր թա կան հա մար նե րինև այլն: 

●	 ընտ րող նե րի է լեկտ րո նային գրանց ման սար քա վո րում ե րի 
հետ կապ ված խն դիր ներ.

 Դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել է տեխ նի կա կան սար-
քա վո րում նե րի է լեկտ րո նային ցու ցակ նե րի և ը նտ րող նե րի 
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ստո րագր վող ցու ցակ նե րի միջև ան հա մա պա տաս խա նու-
թյան  դեպք, ի նչ պես նաև տեխ նի կա կան սար քա վոր ման 
կող մից տպ ված տե ղե կան քում նշ ված քվե ար կու թյան  մաս-
նա կից նե րի  ընդ հա նուր թվի և ը նտ րող նե րի կող մից ստո-
րագր ված ցու ցակ նե րում ստո րագ րու թյուն նե րի թվի ան հա-
մա պա տաս խա նու թյան դեպք: 

●	 ար դյունք նե րի ամ փո փում.

Ար դյունք նե րի ամ փոփ ման փու լում գոր ծըն թաց նե րի ա ռն-
չու թյամբ ար ձա նագր վել է 5  խախ տում (դի տարկ ված բո լոր 
խախ տում նե րի մոտ 7.2%-ը) 3 տե ղա մա սում (դի տարկ ված 
բո լոր տե ղա մա սե րի 11%-ը): 

●	 ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման կար գի խախ տում եր.

Այս խմ բի խախ տում նե րը նե րա ռել են ար դյունք նե րի հաշ-
վար կի գոր ծո ղու թյուն նե րի հեր թա կա նու թյան խախտ ման 2 
դեպք, քվե ա թեր թիկ նե րի տե սա կա վոր ման կար գի խախտ-
ման 1 դեպք, ծրա րի մեջ ա վե լորդ պա րա գա նե րի առ կա յու-
թյան 1 դեպք, քվե ար կու թյան պա րա գա նե րի փա թե թա վոր-
ման կար գի խախտ ման 1 դեպք:

Ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման ժա մա նակ դի-
տարկ ված տե ղա մա սե րից 2-ո ւմ ը նտ րա կան օ րենսգր քով 
սահ ման ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը 
խախտ վել է. մաս նա վո րա պես, նախ՝ տպ վել են ը նտ րող-
նե րի գրանց ման է լեկտ րո նային սար քա վո րում նե րի տե ղե-
կանք նե րը, ո րից հե տո են մի այն հաշ վարկ վել ը նտ րող նե րի 
ցու ցակ նե րում ստո րագ րու թյուն նե րը, այ նինչ ը նտ րա կան 
օ րենս գիր քը նա խա տե սում է հա կա ռակ հեր թա կա նու թյուն: 
Տե ղա մա սե րից մե կում ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի քար տու-
ղարն սկ սել է լրաց նել քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա-
նագ րու թյունն այն դեպ քում, ե րբ քվե ա թեր թիկ նե րի տե սա-
կա վոր ման գոր ծըն թա ցը դեռ չէր ա վարտ վել և դրանք դեռ 
չէ ին հաշ վարկ վել: 

Մեկ այլ տե ղա մա սում ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա-
գա հի փո խա րեն քվե ա տու փից քվե ար կու թյան ծրար նե րը 
հա նե լու, դ րանց մի ջից քվե ա թեր թիկ նե րը հա նե լու և քվե ար-
կու թյու նը հայ տա րա րե լու գոր ծըն թացն ի րա կա նաց րել է տե-
ղա մա սային կենտ րո նում ներ կա դի տորդ նե րից մե կը: Ի ԵՄ-ի 
դի տոր դի դի տո ղու թյանն ի պա տաս խան հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գահն ա սել է, որ այդ պես ա վե լի ա րագ կըն թա նա քվե-
ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տը: Ե րբ Ի ԵՄ-ի 
դի տոր դը պա հան ջել է գրան ցել խախ տու մը գրան ցա մա տյա-
նում, քվե ար կու թյան ծրար նե րը բա ցող և քվե ա թեր թիկ նե րը 
տե սա կա վո րող դի տոր դը փո խա րին վել է հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ նե րից մե կով, ի սկ վե րոն շյալ դի տոր դը նս տել է հանձ-
նա ժո ղո վի ան դամ նե րից մե կի մոտ և իր մոտ հա վա քել քվե ա-
թեր թիկ նե րի տր ցակ նե րից մե կը: Նույն դի տոր դը մինչև վերջ 
մնա ցել է ը նտ րա կան տե ղա մա սում և օգ նել տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին կա տա րել իր աշ խա տանք նե-
րը, այդ թվում՝ փա թե թա վո րել ը նտ րա կան պա րա գա նե րը և 
դրել պար կի մեջ:

●	  դի տորդ նե րի ի րա վունք նե րի (սուբյեկ տիվ) խախ տում ե րի 
մա սով.

Ար ձա նագր վել է դի տորդ նե րի ի րա վունք նե րի 32 խախ տում: 
Դրան ցից 10-ը վե րա բե րել են դի տարկ ման ի րա վուն քին. մի 
քա նի տե ղա մա սե րում խախտ վել է դի տոր դի նա խա պատ-
րաս տա կան նիս տին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քը, ե ղել են 
սահ մա նա փա կում ներ ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րին ծա նո-
թա նա լու և սահ մա նա փա կում ներ տե ղա մա սում ա զատ տե-
ղա շարժ վե լու ա ռում նե րով և այլն։ Ը նդ ո րում, այս խախ տում-
նե րից մի այն 4-ն են (10%) գրանց վել տե ղա մա սե րի գրան ցա-
մա տյան նե րում։ 

●	 Ճն շում եր և բռ նու թյուն դի տորդ նե րի նկատ մամբ, վի րա վո
րանք.

 Դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել է դի տորդ նե րի նկատ-
մամբ ճն շում նե րի, բռ նու թյան և վի րա վո րան քի ը նդ հա նուր 
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առ մամբ 7 ա հա զանգ, ը նդ հա նուր 3 տար բեր տե ղա մա սե-
րում՝ նե րա ռյալ սպառ նա լիք, ֆի զի կա կան բռ նու թյուն, հո գե-
բա նա կան ճնշ ման և սպառ նա լիք նե րի կի րա ռում դի տորդ նե-
րի նկատ մամբ, հայ հո յանք և վի րա վո րանք։ Հատ կան շա կան 
է, որ նշ ված դեպ քե րից և ոչ մե կը չի ար ձա նագր վել տե ղա մա-
սե րի գրան ցա մա տյան նե րում։ 

Այս պես, ար ձա նագր վել է եր կու դեպք, ե րբ հար վա ծել են դի-
տոր դի տե սախ ցի կին՝ փոր ձե լով խո չըն դո տել նրա կող մից 
ի րա կա նաց վող տե սան կա րա հա նու մը: Մեկ դեպ քում ՀՀԿ 
վս տահ ված ան ձը դռ նով հար վա ծել է դի տոր դի մեջ քին: Ար-
ձա նագր վել է դի տոր դին վի րա վո րե լու, նրա ար ժա նա պատ-
վու թյու նը նսե մաց նե լու մի ջո ցով վեր ջի նիս վրա ճն շում գոր-
ծադ րե լու եր կու դեպք, դի տոր դին հայ հոյե լու մեկ և սպառ նա-
լու եր կու դեպք: 

●	 դի տոր դի գնա հա տա կա նի ար ձա նագր ման մեր ժում.

 Դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել է դի տոր դի պա հան ջով 
իր դի տար կու մը գրան ցա մա տյա նում գրան ցե լուց հ րա ժար վե-
լու 22 ա հա զանգ՝ 26 տե ղա մա սե րում՝ 9  ՏԸՀ-նե րի սպա սարկ-
ման տա րածք նե րում (թիվ՝ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 և 9 ՏԸՀ-ներ):
 

●	 դի տորդ նե րի  լու սան կա րա հան ման և/ կամ տե սան կա րա հան
ման ի րա վուն քի խախ տում.

 Դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել է դի տորդ նե րի լու սան-
կա րա հան ման և/ կամ տե սան կա րա հան ման ի րա վուն քի խո-
չըն դոտ ման 1  դեպք՝ թիվ 7 տա րած քային ը նտ րա կան հաձ-
նա ժո ղո վի սպա սարկ ման տա րած քում: 

●	 ա զատ տե ղա շարժ ման սահ մա նա փա կում

 Թիվ 3/25 ը նտ րա կան տե ղա մա սի ք վե ար կու թյան սե նյա կը 
կա հա վոր ված է ե ղել այն պես, որ հնա րա վոր չի ե ղել հա մա-
կող մա նի դի տար կել ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցը: Մաս նա վո րա-
պես, հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի սե ղան նե րը տե ղադր ված 

են ե ղել ան մի ջա կա նո րեն պա տի տակ, ին չի ար դյուն քում 
դի տոր դը զրկ վել է ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցը հա մա կող մա-
նի դի տար կե լու հնա րա վո րու թյու նից: Ա վե լին, տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը խո չըն դո տել է դի տոր-
դի ա զատ տե ղա շար ժը քվե ար կու թյան սե նյա կում, ար գե լել է 
կանգ նել քվե ա տու փի մոտ և դի տար կել իր աշ խա տանք նե րը՝ 
նշե լով, որ դի տոր դը տե ղա շարժ վե լու ի րա վունք չու նի: Նման 
դեպք է ար ձա նագր վել նաև թիվ 6/42 տե ղա մա սում, որ տեղ 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն ար գե լել է Ի ԵՄ-ի դի տոր դին նս-
տել հանձ նա ժո ղո վի՝ քվե ա թեր թիկ նե րի բաշխ ման հա մար 
պա տաս խա նա տու ան դա մի կող քին և դի տար կել քվե ա թեր-
թիկ նե րի հատ կաց ման գոր ծըն թա ցը՝ ստի պե լով հե ռա նալ 
քվե ար կու թյան սե նյա կի այլ հատ ված: Հանձ նա ժո ղո վի քար-
տու ղա րի մի ջամ տու թյու նից հե տո դի տոր դի ի րա վունք նե րի 
խո չըն դո տու մը կա սեց վել է:

●	 Բռ նու թյուն թեկ նա ծու ի նկատ մամբ.

Եր ևա նի քա ղա քա պե տի՝ «Եր կիր ծի րա նի» կու սակ ցու թյան 
կող մից ա ռա ջադր ված քա ղա քա պե տի թեկ նա ծու Զա րու-
հի Փոս տան ջյա նը և նրա դուստ րը քվե ար կու թյան օ րը ՀՀԿ 
շտա բե րից մե կում ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի կող մի ցեն-
թարկ վել են բռ նու թյան, վեր ջին ներս  ը նտ րա կա շառ քի վե րա-
բե րյալ ա հա զանգ ստա նա լով՝ գնա ցել է ին այդ ա հա զան գի 
հետ քե րով21: 
Դե պի վայր ե կած մի քա նի տաս նյակ ոս տի կան ներ, ու ժի 
գոր ծադր մամբ, հրե լով, քարշ տա լով՝ շտա բից դուրս են բե-
րել թեկ նա ծո ւին և նրա դս տե րը, ա պա փոր ձել են բեր ման 
են թար կել: Փոս տան ջյա նի ի նք նազ գա ցո ղու թյու նը վա տա ցել 
է, ե րբ ոս տի կան նե րը փոր ձե լեն նրան նս տեց նել ոս տի կա նու-
թյան մե քե նան: 

21  https://www.azatutyun.am/a/28487204.html;
   https://www.youtube.com/watch?v=gUaGYdN-mfY
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●	 Բռ նու թյուն, խո չըն դոտ ներ լրագ րող նե րի նկատ մամբ

Մայի սի 14-ին, Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ րու թյուն նե րի օ րն ար-
ձա նագր վել է լրագ րող նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան եր կու և 
տա րա տե սակ խո չըն դոտ նե րի չորս դեպք22:

 Մաս նա վո րա պես, մայ րա քա ղա քի Նար-Դոս փո ղո ցում տե-
ղա կայ ված Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան շտա բում 
հար ձակ վել են «Ա զա տու թյուն» ռա դի ո կա յա նի լրագ րող Սի-
սակ Գաբ րի ե լյա նի վրա, քաշք շել ու հար վա ծել նրան։ Ի սկ 
Է րե բու նի վար չա կան շր ջա նում գտն վող թիվ 64 դպ րո ցում 
(10/29 ը նտ րա տե ղա մաս) բռ նու թյուն է կի րառ վել «Armtimes.
com» լրատ վա կան կայ քի թղ թա կից Տաթև Խա չատ րյա նի 
նկատ մամբ։ Վեր ջի նիս աշ խա տան քը խո չըն դոտ վել է նաև 
Մա լա թի ա-Սե բաս տի ա հա մայն քի 7/46 ը նտ րա տե ղա մա սում։ 
«Aravot.am»-ի լրագ րող Հռիփ սի մե Ջե բե ջյա նի նկատ մամբ ևս 
ճն շում է գոր ծադր վել նույն տե ղա մա սում։ Մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյան խո չըն դո տում նե րի են բախ վել նաև «1in.am» 
կայ քի թղ թա կից Մա րի ամ Գրի գո րյա նը՝ Է րե բու նի հա մայն քի 
10/28 տե ղա մա սում, «Hraparak.am»-ի լրագ րող Սո նա Ա դա-
մյա նը՝ Նոր քի 2-րդ զանգ վա ծում գտն վող Ա ռեւտ րի քո լե ջում 
(2/50 ը նտ րա տե ղա մաս)։

Ն մա նա տիպ փաս տեր են ար ձա նագր վել նաև քա րո զար շա-
վի ըն թաց քում. ճն շում նե րի են են թարկ վել «Aravot.am»-ի թղ-
թա կից Նել լի Գրի գո րյա նը և « Հայ կա կան ժա մա նակ» թեր թի 
լրագ րող Ան նա Զա խա րյա նը։

 Հի շյալ դեպ քե րի կա պակ ցու թյամբ հա մա պա տաս խան հայ-
տա րա րու թյամբ են հան դես ե կել մի շարք հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն ներ23:

22 http://khosq.am/2017/05/14/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-31/
23 http://khosq.am/2017/05/14/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-31/

●	   տըՀ աշ խա տանք նե րի դի տար կու մը.

ՔԴՆ դի տոր դա կան մե թո դա բա նու թյան նոր մար տա վա-
րու թյան շր ջա նակ նե րում դի տորդ ներ են գոր ծուղ վել բո լոր 
Տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ՝ մայի սի 14-ից 
մինչև 19-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում դրանց աշ խա-
տանք նե րը դի տար կե լու նպա տա կով: Հի շյալ մար տա վա րու-
թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տվել բա ցա հայ տե լու ՏԸՀ-նե րի 
բա ցար ձակ կախ վա ծու թյու նը ԿԸՀ-ից և վեր ջի նից ան կախ, 
ի նք նու րույն գոր ծե լու ան կա րո ղու թյու նը, ի նչ պես նաև ան-
կախ և ի նք նու րույն օ ղակ լի նե լու պատ րան քը: Դի տորդ նե րի 
օգ նու թյամբ հնա րա վոր ե ղավ նաև բա ցա հայ տել, որ ՏԸՀ-
ներն, ը ստ է ու թյան, հան դես են գա լիս որ պես ԿԸՀ-ի կա տա-
րող ստո րա բա ժին ներ, ին չը չի բխում ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսդ-
րու թյան պա հանջ նե րից:

 Դի տորդ ներ ն ար ձա նագ րել են, որ  ՏԸՀ-նե րի կող մից դի մում-
բո ղոք նե րի քն նարկ ման հա մար նա խա տես ված հա մա պա-
տաս խան ժա մա նա կա հատ վա ծում վեր ջին ներս այդ ո ւղ ղու-
թյամբ որ ևէ գոր ծա ռույթ կամ այլ գոր ծո ղու թյուն փաս տա ցի 
չեն ի րա կա նաց րել:

 Դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել են նաև փաս տեր, որ 
ՏԸՀ-նե րի ստա ցած դի մում-բո ղոք ներն ու ղարկ վել են ՀՀ 
կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին՝ ո րո շում նե րի 
վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ներ ստա նա լու նպա տա կով:

 Տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րում ի րա կա նաց-
ված դի տարկ ման ար դյուն քում ար ձա նագր վել են տե ղա մա-
սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից ը նտ րա կան 
պա րա գա նե րի սխալ փա թե թա վոր ման դեպ քեր, մաս նա վո-
րա պես, դեպ քե րի մե ծա մաս նու թյու նում ը նտ րող նե րի ստո-
րագր ված ցու ցակ նե րը դր ված են ե ղել ը նդ հա նուր պար կի 
մեջ, և տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րը ը նտ-
րա կան պար կե րը բա ցել ու հա նել են ստո րագր ված ցու ցակ-
նե րը՝ դրանք սկա նա վո րե լու նպա տա կով: 
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5. դի տոր դա կան ա ռա քԵ լոՒ թյոՒն նԵրն 
      ոՒ դի տորդ նԵ րը.

 

5.1. մի ջազ գային դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ներ.

ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով հա վա տար-
մագր վել և Եր ևա նի ա վա գա նու  ը նտ րու թյուն նե րի նա խա պատ-
րաստ ման, ան ցկաց ման և ար դյունք նե րի ամ փոփ ման ըն թաց քում 
դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն է ի րա կա նաց րել մեկ մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյուն՝ Եվ րո պայի խորհր դի տե ղա կան և տա րած քային 
իշ խա նու թյուն նե րի կոնգ րե սը (Ե ԽՏ ՏԻԿ)։ 

 5.2. տե ղա կան դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ներ.

Եր ևա նի ա վա գա նու 2017թ. մայի սի 14-ի ը նտ րու թյուն նե րը դի-
տար կել են 17 կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա վա տար մագր ված դի-
տորդ ներ, ո րոնց ը նդ հա նուր թի վը հա սել է 5138-ի: 

Ինչ պես և 2017թ. ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի դեպ քում, այս ան գամ ևս 
ար ձա նագր վել են տար բեր դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
դի տորդ նե րի ան կողմ նա կա լու թյան և չե զո քու թյան՝ օ րեն քով ա ռա-
ջադր վող պա հան ջը խախ տող վար քագ ծի դեպ քեր: Ի սկզ բա նե ի րա-
վա պաշտ պան գոր ծու նե ու թյամբ նախ կի նում աչ քի չըն կած և հան-
րու թյանն ան հայտ դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և դրանց 
դի տորդ նե րի նկատ մամբ ան վս տա հու թյու նը հե տա գա յում ևս հաս-
տատ վեց և հան րու թյան հա մար ակ նա ռու դար ձավ նրանց ի րա կան 
գոր ծա ռույ թը: Ի նչ պես դի տորդ նե րի դի տար կում նե րի, այն պես էլ ՀՀ 
նա խա գա հի վե րահս կո ղու թյան ծա ռա յու թյան ղե կա վար  Հով հան նես 
Հով սե փյա նի հար ցազ րույ ցի24 ար դյուն քում  բա ցա հայտ վե ցին այդ դի-
տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու դի տորդ նե րի ի րա կան ա ռա-
քե լու թյու նը, դրանց կա ռա վար ման և են թա կա յու թյան հա մա կար գը՝ 
բուր գը, նմա նօ րի նակ կեղծ դի տոր դա կան հա մա կար գի մի ջո ցով 
ը նտ րու թյուն նե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված տո տալ վե րահս կո-

24 http://armlur.am/681377/

ղու թյու նը և այդ ամ բողջ հա մա կար գի ան վե րա պահ են թա կա յու-
թյունն ու հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան 
կու սակ ցու թյա նը։ Ա վե լին, այս ը նտ րու թյուն ներն ան նա խա դեպ է ին 
նաև նրա նով, որ դրանց դի տարկ ման ժա մա նակ բա ցա հայտ վեց 
այլ, նախ կի նում չար ձա նագր ված խախ տում։ Ի ԵՄ-ի դի տորդ նե րի 
կող մից ը նտ րա կան տե ղա մա սե րում ար ձա նագր ված  տա րա տե-
սակ խախ տում նե րի (այդ թվում՝ ո ւղ ղոր դում, քվե ար կու թյան նկատ-
մամբ վե րահս կո ղու թյուն, դի տորդ նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի խո չըն-
դո տում/ սահ մա նա փա կում, ճն շում ներ) հե ղի նակ հան դի սա ցող այլ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի դի տորդ նե րի ա նուն նե րը Կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից հա վա տար մագր ված դի տորդ-
նե րի շար քում փնտ րե լու ըն թաց քում պարզ վեց, որ կոնկ րետ ա նուն-
նե րով ներ կա յա ցող և այդ ա նուն նե րով վկա յա կան ներ/ տար բե րան-
շան ներ կրող, որ պես դի տորդ ներ ներ կա յա ցող ան ձինք ի րա կա նում 
հա վա տար մագր ված դի տորդ ներ չեն և, հետ ևա բար, ը նտ րա կան 
տե ղա մա սե րում գտն վե լու ի րա վունք չու նեն։ Փաս տո րեն, հաս տատ-
վեց այն կաս կա ծը, որ Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից հա վա տար մագր ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի մեծ մա սը ոչ 
մի այն ը նտ րա կան տե ղա մա սե րը մա տա կա րա րում է կեղծ դի տորդ-
նե րով, ո րոնց հիմ նա կան ա ռա քե լու թյու նը ը նտ րող նե րին ո ւղ ղոր դելն 
ու նրանց կող մից կա տար վող քվե ար կու թյունն ի րենց վե րահս կո ղու-
թյան տակ պա հելն է, այլև այդ կեղծ դի տորդ նե րի ն ա պա հո վում է 
կեղծ վկա յա կան նե րով2526։ Մի շարք դեպ քե րում այդ « դի տորդ ներն» 
ու նե ցել են մի քա նի վկա յա կան՝ տր ված տար բեր կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի կող մից և/ կամ վս տահ ված ան ձի վկա յա կան՝ տր ված ՀՀԿ 
կող մից, և որ պես դի տորդ տե ղա մա սային կենտ րո նից Ի ԵՄ-ի դի-
տորդ նե րի պնդ ման ար դյուն քում հե ռաց վե լուց հե տո, վեր դառ նում 
է ին ար դեն մեկ այլ կազ մա կեր պու թյան կող մից տր ված դի տոր դի 
կամ ՀՀԿ կող մից տր ված վս տահ ված ան ձի վկա յա կա նով։   

17 տե ղա կան դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց րած կազ-
մա կեր պու թյուն նե րից և 5138 դի տորդ նե րից մի այն « Քա ղա քա ցի 
դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան և «Ան կախ դի տորդ» հա սա րա կա կան 
դա շին քի շր ջա նակ նե րում հան դես ե կող կազ մա կեր պու թյուն ներն ու 

25 https://www.youtube.com/watch?v=q2bgeXcq3qo
26 https://factor.am/36566.html
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դի տորդ ներն են դի տար կել ա ռա վել մեծ թվով ը նտ րա խախ տում ներ 
և նպաս տել դրանց հան րայ նաց մա նը, միև նույն ժա մա նակ ձեռ նա-
մուխ ե ղել ը նտ րա կան ի րա վուն քի (ի նչ պես սուբյեկ տիվ, այն պես էլ-
՝օբյեկ տիվ) պաշտ պա նու թյա նը, այդ թվում՝ ի րա վա կան գոր ծըն թաց-
ներ նա խա ձեռ նե լով։ 

 6. Բո ղո քար կոՒմ.

 Բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցի ամ փոփ նկա րագ րու թյուն.

Ի տար բե րու թյուն մյուս դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն նե րի, ՔԴՆ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մե կը ը նտ րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե-
րում դի տարկ ված խախ տում նե րի վե րա բե րյալ՝ ի նչ պես դի տորդ նե րի 
սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի, այն պես է լ՝ ը նդ հա նուր (օբյեկ տիվ) ը նտ-
րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան շր ջա նակ նե րում ը նտ րա կան 
ի րա վուն քի խախտ ման դեպ քե րով բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցի և 
ի րա վուն քի զար գաց ման նպա տա կով ռազ մա վա րա կան դա տա վա-
րու թյուն նե րի նա խա ձեռ նումն է:

 Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ի րա վա բա նա կան թի մը դի տորդ-
նե րի դի տար կած և հա ղոր դած ը նտ րա խախ տում նե րի ա ռն չու թյամբ 
նա խա ձեռ նել է բո ղո քարկ ման գոր ծըն թաց: 2017 թվա կա նի մայի-
սի 14-ին և 15-ին,ինչ պես դի տորդ նե րի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի 
խախ տում նե րի, այն պես է լ՝ ը նդ հա նուր (օբյեկ տիվ) ը նտ րա կան ի րա-
վուն քի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո-
րում» Ի ՀԿ-ի և վեր ջի նիս դի տորդ նե րի կող մից 19 դի մում-բո ղոք է 
ներ կա յաց վել Եր ևա նում տե ղա կայ ված 10 տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով ներ (ՏԸՀ), ո րոնց մի մա սը վե րա բե րել է ը նտ րա կան 
տե ղա մա սե րում կա տար ված խախ տում նե րին, ի սկ մյուս մա սը՝ տա-
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րում կա տար ված խախ տում-
նե րին: Նշ ված բո ղոք նե րը նե րա ռել են ի նչ պես օբյեկ տիվ, այն պես է լ՝ 
սուբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում ներ, ո րոնք խմ բա վոր-
ված ը նդ գրկ վել են բո ղոք նե րում: 

2017 թվա կա նի մայի սի 14ի  Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ րու թյուն
նե րի ըն թաց քում ար ձա նագր ված խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 

ներ կա յաց ված բո լոր դի մումբո ղոք նե րի հի ման վրա վար չա կան 
վա րույ թի հա րու ցու մը մերժ վել է կամ մաս նա կի, կամ՝ ամ բող ջու
թյամբ (19  ո րո շում), ին չը պատ ճա ռա բան վել է դի մու մա տու դի-
տորդ նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի` դի մում նե րում վկա յա կոչ վող 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյամբ դի մե լու ի րա վունք ու նե ցող ի րա-
վա սու սուբյեկտ ներ չհան դի սա նա լու (ի րա վա սուբյեկ տու թյան բա ցա-
կա յու թյան հիմ քով) հան գա ման քով՝ հղում կա տա րե լով ՀՀ ը նտ րա կան 
օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սին և 49-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
4-րդ պար բե րու թյա նը և ներ կա յաց ված փաս տե րի կա պակ ցու թյամբ 
ար դյու նա վետ քն նու թյուն չի ի րա կա նաց վել: Այն փոք րա թիվ դեպ-
քե րում էլ, ե րբ տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից 
ի րա կա նաց վել է ներ կա յաց ված դի մում-բո ղոք նե րի քն նու թյուն (ը նդ 
ո րում, այս դեպ քե րում քն նու թյունն ի րա կա նաց վել է մի այն դի տոր դի 
սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախտ ման մա սով), այն չի ե ղել բազ մա-
կող մա նի և օբյեկ տիվ, կրել է բա ցա ռա պես ձևա կան բնույթ:  

6.1.  դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա
կեր պու թյուն նե րի և դի տորդ նե րի ի րա վա սուբյեկ տու
թյան մա սով:

 Դի տոր դին և դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող 
կազ մա կեր պու թյա նը` տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղով նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի/ան գոր ծու թյան բո ղո քարկ-
ման հա մար ոչ ի րա վա սու սուբյեկտ ճա նա չե լու հիմ քով 
(օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի մա սով) 
վա րույթ նե րի հա րուց ման մեր ժու մը, ի րա վուն քին և օ րեն քին 
տր ված սահ մա նա փակ և կա մա յա կան մեկ նա բա նու թյու նը չի 
բխում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 48-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու-
թյու նից, քա նի որ Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին-
նե րընտ րե լու ի րա վուն քով օ ժտ ված յու րա քան չյուր ան ձ պետք 
է ու նե նա նաև այս ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ար դյու նա-
վետ մի ջոց: Հի շյալ մեկ նա բա նու թյու նը հա կա սում է նաև ՀՀ 
ը նտ րա կան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սին: Մաս-
նա վո րա պես, ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սը սահ մա նում է, որ յու րա քան չյուր ոք կա րող է բո-
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ղո քար կել ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շու մը, գոր ծո ղու-
թյու նը (ան գոր ծու թյու նը), ե թե գտ նում է, որ խախտ վել կամ 
կա րող է խախտ վել ի ր՝ ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման-
ված սուբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քը: Այ ս ի րա վուն քը  նե-
րա ռում է յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու՝ օբյեկ տիվ ը նտ րա կան 
ի րա վուն քի խախ տում նե րը վի ճար կե լու, ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղով նե րի ո րո շում նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու-
թյու նը) բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը, քա նի որ ը նտ րու թյուն նե-
րի ըն թաց քում ար ձա նագր ված ը նտ րա խախ տում ներն ի րենց 
հա մակ ցու թյան մեջ և/ կամ բնույ թով կա րող են ո ւղ ղա կի ազ-
դե ցու թյուն ու նե նալ յու րա քան չյուր ը նտ րո ղի քվե ի վրա (հաս-
ցե ա կա նու թյուն, ար դյու նա վե տու թյուն): Հետ ևա բար, ընտ-
րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի սուբյեկտ հան դի սա ցող 
յու րա քան չյուր ան ձի, այդ թվում` դի տոր դի և դի տոր դա կան 
կազ մա կեր պու թյան կող մից ներ կա յաց ված դի մում-բո ղոք-
նե րը օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի հիմ-
քով են թա կա են քն նու թյան: Հա կա ռակ մեկ նա բա նու թյու նը 
կհան գեց նի  ը նտ րա կան ի րա վուն քի է ու թյան խախտ մա նը:

 6.2.  դի մող կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սով վա րույ թի հա
րուց ման մերժ ման վե րա բե րյալ. հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րի ի րա վա սուբյեկ տու թյան մա սով. 

ՏԸՀ ո րո շում նե րի  հա մա ձայն՝ դի մու մա տու հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը դի մում-բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա-
վա սու սուբյեկտ չեն հան դի սա նում, քա նի որ հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի` ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով 
նա խա տես ված ի րա վունք ներն ամ րագր ված են ՀՀ ը նտ րա-
կան օ րենսգր քի 30-րդ և 31-րդ հոդ ված նե րով և վե րա բե րում 
են դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա-
կով հա վա տար մագր վե լուն: Ո րո շում նե րով ար ձա նագր վել 
է նաև, որ ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար որ ևէ այլ ի րա վունք նա-
խա տես ված չէ: Ել նե լով վե րոգ րյա լից` ՏԸՀ-նե րը եզ րա հան-
գել են, որ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը կա րող 

են ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված ի րենց ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով բո ղո քար կել բա-
ցա ռա պես ի րենց հա վա տար մագր մանն ա ռնչ վող ակ տե րը:  

Վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ վար չա կան վա րույթ նե րի 
հա րուց ման մեր ժու մը ո ւղ ղա կի ո րեն հա կա սել է ՀՀ ը նտ րա-
կան օ րենսգր քի դրույթ նե րին: ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի 30-
րդ հոդ վա ծի ու ժով ՀՀ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րին վե րա պահ ված է ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր-
դա կան ա ռա քե լու թյան ի րա վունք27, ո րը հա մա պա տաս խան 
կազ մա կեր պու թյունն ի րա կա նաց նում է իր կող մից հա վա տար-
մագր ված դի տորդ նե րի մի ջո ցով: Դի տոր դի բո ղոք ներ ներ կա-
յաց նե լու ի րա վա սուբյեկ տու թյան վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված 
հիմ նա վո րում նե րը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են դի տոր դա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի նկատ մամբ, քա նի որ վեր ջին-
ներս հան դի սա նում են ը նտ րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն-
նե րի լի ար ժեք սուբյեկտ: Նրանց դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյու-
նը հան դի սա նում է հան րային գոր ծա ռույթ, ո րի նպա տակն է 
ա պա հո վել ը նտ րու թյուն նե րի թա փան ցի կու թյու նը և նպաս տել 
ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի պատ շաճ ի րա կա նաց մա նը: Վե-
րոն շյալ հան րային ի րա վա կան գոր ծա ռույ թի ար դյու նա վետ 
ի րա կա նա ցու մը, ի թիվս այլ նի, պայ մա նա վոր ված է դի տոր-
դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի կող մից ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի վե րա-
բե րյալ դի մում-բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյամբ 
(ի րա վա սուբյեկ տու թյամբ) (թե դի տոր դի սուբյեկ տիվ ի րա-
վունք նե րի խախտ ման և թե օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի 
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ), հատ կա պես, ե րբ դի տորդ նե րի 
ի րա վունք նե րի խախտ ման պա րա գա յում ան մի ջա կա նո րեն 
խախտ վում է նաև կազ մա կեր պու թյան դի տոր դա կան ա ռա-
քե լու թյան ի րա վուն քը, ի նչ պես նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 

27  Այն կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական նպատակներն ընտրու-
թյունները նշանակելու օրվան նախորդող նվազագույնը մեկ տարի ներառում 
են ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցեր, 
և որոնք չեն աջակցում թեկնածուներին կամ ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցություններին։
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42-րդ և Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 
10-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ տե ղե կու թյուն ներ ստա նա-
լու ի րա վուն քը,  քա նի որ կազ մա կեր պու թյան դի տոր դա կան 
ա ռա քե լու թյան ի րա վուն քի ի րա ցումն ո ւղ ղա կի ո րեն փոխ կա-
պակց ված է դի տոր դի գոր ծու նե ու թյան հետ: 
Ի րենց նպա տակ նե րի շր ջա նակ նե րում28  կո լեկ տիվ կամ հա-
մայն քային ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի  պաշտ-
պա նու թյամբ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հան դես գա լու ի րա վա սու թյամբ (ի րա վա սուբյեկ տու թյամբ) 
(«actio popularis»  հան րային գան գա տի ի նս տի տուտ) օ ժտ-
ված լի նե լու մա սին են խո սում նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րանն՝ իր 07.09.2010թ. ՍԴՈ-906 ո րոշ մամբ, ՀՀ վճ-
ռա բեկ դա տա րանն իր` 30.10.2009թ. թիվ ՎԴ/3275/05/08 
ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը, 
ի նչ պես նա և Եվ րո պայի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տե ի 
2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 15-ի` « Վար չա կան ակ տե րի 
նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան մա սին» (2004) 
20 հանձ նա րա րա կա նը, և այդ պի սի  դիր քո րո շում նե րը կի րա-
ռե լի են նաև ը նտ րա կան ի րա վուն քի ո լոր տում խախ տում նե-
րի վե րա բե րյալ դի մում-բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի 
ի րա վա սուբյեկ տու թյան պա րա գա յում:

 6.3  դի տորդ նե րի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախ տում
նե րի մա սով.

 Դի տորդ նե րի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի գե-
րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը դրս ևոր վել է խախտ ման վե րա բե-
րյալ դի տոր դի գնա հա տա կա նը տե ղա մա սի գրան ցա մա տյա-
նում չար ձա նագ րե լու մի ջո ցով: Նշ ված դեպ քե րի  առն չու թյամբ 
ՏԸՀ-ներն ար դյու նա վետ քն նու թյուն չեն ի րա կա նաց րել: 

28  Դիտորդական կազմակերպությունների կանոնադրական նպատակներից են  
ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, կոլեկտիվ կամ 
համայնքային կոնկրետ շահերի պաշտպանությունը, ինչպես նաև ընտրությունների 
և հանրաքվեի օրինականության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը, 
այլոց իրավունքների, որոշակի խմբի կոլեկտիվ իրավունքի պաշտպանությունը:

●	 դի տորդ նե րի դի տար կում երն ու գնա հա տա կան նե րը տե ղա
մա սե րի գրան ցա մա տյան նե րում չար ձա նագ րե լու  մա սով.

Ի տար բե րու թյուն 2017թ. ապ րի լի 2-ի ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի 
հե տընտ րա կան բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցի, Եր ևա նի ա վա-
գա նու ը նտ րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում կա յաց ված ո րո-
շում նե րով ՏԸՀ-նե րը գտել են, որ դի մու մա տու դի տորդ ներն 
իս կա պես հան դի սա նում են դի մում-բո ղոք ներ կա յաց նե լու 
հա մար ի րա վա սու սուբյեկտ ներ, քա նի որ դի մու մում մատ-
նան շել են ի րենց՝ որ պես դի տոր դի պատ կա նող ի րա վուն քի 
են թադ րյալ խախ տում ներ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ընտ րա կան 
վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող ՏԸՀ-նե րի մո տե ցում նե-
րը և դիր քո րո շում նե րը՝ դի տոր դի կող մից խախտ ման վե-
րա բե րյալ ի ր գ նա հա տա կա նը տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում գրան ցե լու վե րա բե րյալ 
պա հանջ ներ կա յաց նե լու, դրա վե րա բե րյալ ա պա ցույց նե րի 
առ կա յու թյան և այդ ա պա ցույց նե րի վար չա կան վա րույ թի 
շր ջա նակ նե րում ձեռք բեր ման և գնա հատ ման ա ռու մով շա-
րու նա կում են խնդ րա հա րույց մնալ: Մաս նա վո րա պես, ՏԸՀ-
նե րը շա րու նա կում են հիմ նա կա նում հիմն վել հա մա պա տաս-
խան տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նա-
խա գահ նե րի կամ քար տու ղար նե րի գրա վոր, կամ բա նա վոր 
բա ցատ րու թյուն նե րի վրա (մի այն եր կու դեպ քում են տա րած-
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րը դի մել դի տորդ նե րին՝ 
բա ցատ րու թյուն տա լու հա մար): Ե ղել են դեպ քեր, ե րբ առ կա 
են ե ղել դի տոր դի կող մից ար ձա նագր ված խախ տու մը գրան-
ցա մա տյա նում գրան ցե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու ա պա-
ցույց ներ, սա կայն, ՏԸՀ-նե րը կր կին եզ րա կաց րել են, որ 
դի տորդ նե րի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախ տում չի ե ղել՝ 
նշե լով, որ դի տոր դի ար ձա նագ րած խախ տու մը չի վե րա բե-
րել քվե ար կու թյան կար գին, կամ պա հան ջը ներ կա յաց վել 
է քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տի ժա մա-
նակ, հետ ևա բար և խախտ ման վե րա բե րյալ դի տոր դի գնա-
հա տա կա նը գրան ցա մա տյա նում չգ րան ցելն ի րա վա չափ է:  
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 6.4.  տըՀ նիս տե րի վե րա բե րյալ ծա նու ցում ներն ու դի մումբո ղոք
նե րի քն նու թյան ժամ կետ նե րը.

Չ նա յած այն բա նին, որ Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ րու թյուն-
նե րի ժա մա նակ ար ձա նագր ված խախ տում նե րի վե րա բե-
րյալ գրե թե բո լոր դի մում-բո ղոք նե րը ներ կա յաց վել են մինչև 
2017թ. մայի սի 16-ը, դրանք քնն վել են տա րա ծային ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից մի այն մայի սի 19-ին: Բո լոր 
10 ՏԸՀ-նե րը ներ կա յաց ված բո ղոք նե րի քն նու թյան հա մար 
նիստ են նշա նա կել 2017թ. մայի սի 19-ին, գրե թե բո լոր դեպ-
քե րում նույն ժա մին: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
մայի սի 19-ը ե ղել է ո ւր բաթ, ի սկ ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք-
նե րը պետք է ամ փոփ վե ին կի րա կի, մայի սի 21-ին, ի նչ պես 
նաև այն, որ Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 
դի մում-բո ղոք ներ ըն դու նում է մի այն աշ խա տան քային օ րե-
րին, ՏԸՀ-նե րը, մայի սի 19-ին ո րո շում կա յաց նե լով՝ զր կել են 
դի մու մա տու նե րին մինչև ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի 
ամ փո փու մը ՏԸՀ-նե րի ո րո շում նե րը վե րա դա սու թյան կար-
գով ԿԸՀ բո ղո քար կե լու և ԿԸՀ-ի կող մից՝ ար ձա նագր ված 
խախ տում նե րի՝ ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վրա ազ դե-
ցու թյու նը գնա հա տե լու հնա րա վո րու թյու նից:

 6.5. դի մումբո ղո քում նե րով տըՀ նիս տերն ու ո րո շում նե րը.

●	 ո րոշ դեպ քե րում տըՀնե րի՝ վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը 
մեր ժե լու կամ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին ո րո շում ե րի29 հիմ քում 
դր վել են բա ցա ռա պես հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի նա խա գահ նե րի պար զա բա
նում ե րը: 

Ո րո շում նե րով  ար ձա նագր վել է, որ ՏԸՀ-նե րը բա նա վոր կամ 
գրա վոր հարց մամբ30 հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային 

29  Թիվ 5 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի թիվ 7-Ա որոշում, թիվ 4 
տարածքային ընտրական թիվ 18-Ա որոշում և թիվ 8 տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի թիվ 15-Ա որոշում: 

30  Մեկ դեպքում հարցումը հանձնաժողովի նախագահից բացի ուղղվել է նաև նույն 
հանձնաժողովի քարտուղարին: Եզակի դեպքերում որոշումներով հղում է կատարվել 

ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րից պար զել են, 
որ  դի տորդ նե րի կող մից պա հան ջի դեպ քում յու րա քան չյուր 
ան գամ կա տար վել են գրա ռում ներ, ի սկ գրան ցա մա տյան նե-
րում գրա ռում նե րի բա ցա կա յու թյու նը պատ ճա ռա բան վել է դի-
տորդ նե րի՝ նման պա հանջ չներ կա յաց նե լու հիմ քով: 

Դ րա նով ի սկ խախտ վել են « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե-
րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով ամ րագր ված 
վար չա կան վա րույ թի բազ մա կող մա նի ու թյան, լրի վու թյան և 
օբյեկ տի վու թյան պա հանջ նե րը։ Այս փաս տը վկա յում է նաև 
այն մա սին, որ ի րա կա նում հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից ի րա-
կա նաց վել է վար չա կան վա րույթ` ա ռանց մի շարք դեպ քե-
րում վա րույ թի մաս նա կից նե րին ծա նու ցե լու, ին չի ար դյուն-
քում խախտ վել են դի մում ներ կա յաց րած ան ձանց լս ված լի-
նե լու և պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վունք նե րը: Այ սինքն,  
ՏԸՀ-նե րը ո րո շել են ներ կա յաց ված բո ղոք նե րով  վար չա կան 
վա րույթ չհա րու ցել, այ նինչ վե րո հի շյալ գոր ծո ղու թյուն ներն 
ի նք նին վար չա կան վա րույ թի բա ղադ րիչ են:

●	  տըՀնե րը ո րո շել են, որ դի մումբո ղոք նե րումվ կա յա կոչ ված 
խախ տում ե րը չեն հան դի սա նում քվե ար կու թյան կար գի խախ
տում, կամ առ հա սա րակ ը նտ րա կան օ րենսգր քի խախ տում. 

Ո րոշ դեպ քե րում ՏԸՀ-նե րի ո րո շում նե րով գնա հատ վել է 
վկա յա կոչ ված խախտ ման բնույ թը և դի մում-բո ղոք նե րը 
մերժ վել ե ն՝ ներ կա յաց ված խախ տում նե րը որ պես քվե ար-
կու թյան կար գի խախ տում, կամ առ հա սա րակ ը նտ րա կան 
օ րենսգր քի խախ տում չդի տար կե լու պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ31՝ ար ձա նագ րե լով, որ այդ պի սի խախ տում նե րի վե րա-
բե րյալ տե ղա մա սի գրան ցա մա տյա նում գրա ռում չկա տա րե-
լը չի հան գեց րել դի տոր դի ի րա վուն քի խախտ ման:

 Թեև ՏԸՀ-նե րը ո րո շում ներ է ին կա յաց նում վար չա կան վա-
րույթ նե րի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին դի տորդ նե րի և դի-

տեղամասային հանձնաժողովների նախագահների գրավոր բացատրություններին:
31  Թիվ 2 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի թիվ 24-Ա որոշում և Թիվ 7 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովի թիվ 18-Ա որոշում
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տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա վա սուբյեկ տու-
թյան պատ ճա ռա բա նու թյամբ, միև նույն ժա մա նակ, նրանք 
եր բեմն ան դրա դառ նում է ին դի մում-բո ղոք նե րով ներ կա յաց-
ված պա հանջ նե րին, մաս նա վո րա պես, ՏԸՀ-նե րի ո րո շում-
նե րով ար ձա նագ րում է ին նաև, որ դի մում նե րով վկա յա կոչ-
ված փաս տե րը որ ևէ կերպ չեն կա րող ազ դե ցու թյուն ու նե նալ 
քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վրա`որ ևէ կերպ չպատ ճա ռա-
բա նե լով, թե ի նչ պես են հան գել նման հետ ևու թյան32:

●	  տըՀնե րի ձևա կան և կա մա յա կան մո տե ցում ե րը դի մումբո
ղոք նե րի ըն դու նե լու թյան և քն նու թյան կա պակ ցու թյամբ.

 ՏԸՀ-նե րը կի րա ռել են բո լոր հնա րա վոր և ան հնար պատր-
վակ ներն ու պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը՝ դի մում-բո ղոք նե րը 
մեր ժե լու և դ րան ցով վա րույթ նե րի հա րու ցու մը մեր ժե լու հա-
մար: Այս պես օ րի նակ՝ մայի սի 19-ին ՔԴՆ ի րա վա բան նե րից 
մե կը մաս նակ ցել է թիվ 10 ՏԸՀ -ի նիս տին: ՏԸՀ-ն ար դեն 
ի սկ ու նե ցել է վար չա կան վա րույ թը մեր ժե լու ո րոշ ման նա-
խագ ծեր, ո րոնք ըն թերց վել և ըն դուն վել են նիս տի ըն թաց-
քում՝ ա ռանց ՏԸՀ որ ևէ ան դա մի ա ռար կու թյան: Ի րա վա բա-
նը ե րեք միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել ո րոշ ման նա խագ-
ծե րի ներ կա յաց ման ըն թաց քում, ո րոնք նախ՝ թողն վել են 
ա նար ձա գանք, ա պա՝ ի րա վա բա նի բազ մա կի պն դում նե րից 
հե տո մի այն դր վել քվե ար կու թյան և ա ռանց հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ նե րի կող մից քն նարկ վե լու մերժ վել: 

Մեկ դեպ քում ՏԸՀ-ն ո րո շում է կա յաց րել բո ղո քը մեր ժե լու 
մա սին, քա նի որ այն ներ կա յաց նող դի տոր դը գրանց ված 
չի ե ղել տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան-
ցամ տյա նում33:Այ նինչ, հի շյալ հան գա ման քը մի այն վկա յում 
էր տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կամ քար-
տու ղա րի պար տա կա նու թյուն նե րի ոչ պատ շաճ կա տար ման 

32  Թիվ 8 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի թիվ 15-Ա որոշում; թիվ 7 
տարածքային ընտրական հանձնաժողովի թիվ 18-Ա որոշում;թիվ 6 տարածքային 
ընտրական հանձնաժողովի թիվ 13-Ա որոշում:

33 Թիվ 2 տարածքային հանձնաժողովի թիվ 25-Ա որոշում: 

մա սին և ի նք նին հիմք էր վեր ջին նե րիս պա տաս խա նատ վու-
թյան հար ցը քն նար կե լու հա մար:

●	 թ վով 5 դեպ քե րում տըՀնե րի կող մից կա յաց վել են 
ո րո շում ներ, ո րոն ցով վեր ջին ներս միջ նոր դել են կենտ
րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին ու ժը կորց րած 
ճա նա չել թվով 7 տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի 
նա խա գահ նե րի` ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում ը նդ
գրկ վե լու ո րա կա վոր ման վկա յա կան նե րը34 : 

●	 մեկ դեպ քում դի մումբո ղո քը  տա րած քային ը նտ րա
կան հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից ու ղարկ վել են ի րա
վա պահ մար մին նե րին, ի սկ հա մա պա տաս խան խախ
տում նե րը (բռ նու թյուն դի տոր դի նկատ մամբ) գնա
հատ վել են որ պես քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վրա 
ազ դե ցու թյուն չու նե ցող35 : 

●	 տըՀնե րի կող մից դի մումբո ղոք նե րով ներ կա յաց ված 
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ սե փա կան նա խա ձեռ նու
թյամբ վա րույթ չի հա րուց վել:

●	  տըՀնե րի կող մից կա յաց ված ո րո շում նե րով որ ևէ ան
դրա դարձ չի կա տար վել  հա մա պա տաս խան հանձ նա
ժո ղով նե րին ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյուն նե րին: 

Բո լոր դեպ քե րում, ե րբ դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հնա րա վո րու թյուն են ու նե ցել մաս-
նակ ցե լու ՏԸՀ նիս տե րին, նրանց կող մից ներ կա յաց վել են 
միջ նոր դու թյուն ներ` 1) ՏԸՀ սպա սարկ ման տա րած քում տե-
ղա կայ ված հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային ը նտ րա կան 

34  Թիվ 2 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի թիվ 24-Ա որոշում, թիվ 3 
տարածքային ընտրական հանձնաժողովի թիվ 11-Ա որոշում, թիվ 4 տարածքային 
ընտրական հանձնաժողովի թիվ 18-Ա որոշում, թիվ 6 տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի թիվ 13-Ա որոշում, թիվ 7 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 
թիվ 18-Ա որոշում: 

35  Թիվ 9 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի թիվ 12-Ա որոշում, թիվ 12 
տարածքային ընտրական հանձնաժողովի թիվ 9-Ա որոշում, թիվ 8  տարածքային 
ընտրական հանձնաժողովի թիվ 10-Ա որոշում, թիվ 2 տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի թիվ 18-Ա որոշում, թիվ 5 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 
8-Ա որոշում
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հանձ նա ժո ղով նե րի գրան ցա մա տյան նե րը զն նե լու, 2) ՏԸՀ 
սպա սարկ ման տա րած քում տե ղա կայ ված հա մա պա տաս-
խան  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րում տե-
սա ձայ նագ րու թյուն նե րի պատ ճեն նե րը ստա նա լու և/ կամ 
զն նե լու, 3) ա պա ցույց նե րը վար չա կան վա րույ թի նյու թե-
րին կցե լու և զն նե լու, 4) հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային 
հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ նե րին, ի նչ պես նաև գրան ցա մա-
տյան նե րում քվե ար կու թյան օ րը քվե ար կու թյան սե նյա կում և 
տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի նիս տե րին ներ կա գտն-
ված և գրան ցա մա տյա նի հա մա պա տաս խան է ջում գրանց-
ված ան ձանց որ պես վկա հրա վի րե լու վե րա բե րյալ: ՏԸՀ ո րո-
շում նե րում որ ևէ ան դրա դարձ չի կա տար վել ներ կա յաց ված 
միջ նոր դու թյուն նե րին, հանձ նա ժո ղով նե րը հրա ժար վել են 
քն նել այդ միջ նոր դու թյուն նե րը, ին չի հետ ևան քով խախտ-
վել են վար չա կան վա րույ թի բազ մա կող մա նի ու թյան, լրի վու-
թյան և օբյեկ տի վու թյան պա հանջ նե րը, ի նչ պես նաև դի մու-
մա տու նե րի ի րա վունք նե րը36: 

●	  տըՀնե րի կող մից ո րո շում ե րը կա յաց վել են այն պի սի 
ժամ կետ նե րում, ո րոնք բա ցա ռել են այդ ո րո շում ե րի դեմ 
ներ կա յաց ված բո ղոք նե րը կըՀ կող մից մինչև ը նտ րու
թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փո փու մը քն նե լու և ար դյունք
նե րի ամ փոփ ման շր ջա նակ նե րում դրանք գնա հա տե լու 
հնա րա վո րու թյու նը:
 Դի մող կազ մա կեր պու թյուն նե րի և դի տորդ նե րի կող մից 
ներ կա յաց ված բո լոր դի մում-բո ղոք նե րի վե րա բե րյալ ո րո-
շում նե րը ՏԸՀ-նե րի կող մից կա յաց վել են (թ վագր վել են) 
19.05.2017 թ., ո ւր բաթ օ րը, ին չը զր կել է դի մու մա տու նե-
րին այդ ո րո շում նե րը մինչև ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի 
ամ փո փու մը ԿԸՀ-ո ւմ բո ղո քար կե լու և դրան ցում տեղ գտած 
խախ տում նե րի ազ դե ցու թյու նը ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք-
նե րի վրա՝ դրանք ամ փո փե լու շր ջա նակ նե րում գնա հա տե լու 
հնա րա վո րու թյու նից:

36  «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 
44-րդ, 45-րդ,  75-րդ հոդվածներ,  ՀՀ Սահմանադրության 50-րդ հոդվածով 
երաշխավորված պատշաճ վարչարարության իրավունք:

●	  տըՀ ո րո շում ե րը բո ղո քար կե լու ի րա վուն քի ի րաց ման խո չըն
դոտ նե րի մա սով.

 դի մող նե րի հա մար տըՀ ո րո շում նե րի բո ղո քարկ ման ի րա
վուն քի ի րաց ման տե սան կյու նից լուրջ խո չըն դոտ է հան
դի սա ցել ի նչ պես տըՀնե րի կող մից նիս տե րի նշա նակ ման 
մա սին պատ շաճ ծա նու ցում նե րի բա ցա կա յու թյու նը, այն
պես էլ ՝ո րո շում նե րի ըն դուն ման մա սին ծա նուց ման բա
ցա կա յու թյու նը՝ հա մա պա տաս խան ո րո շում նե րը ձեռք 
բե րե լու, դրանց մատ չե լի ու թյան  և հրա պա րակ ման պա
հից 3օ րյա ժամ կե տում բո ղո քար կե լու 37ա ռու մով: 

 6.6.  կըՀ մասն կա ցու թյու նը և մի ջամ տու թյու նը ըըՀ և տըՀ գոր
ծու նե ու թյա նը. տըՀնե րի ան կա խու թյան բա ցա կա յու թյու նը.

 ՏԸՀ ո րո շում նե րի հիմ նա վո րում նե րը գրե թե տա ռի ճշ տու-
թյամբ նույ նա կան են, ի նչն ան հնար է, ե թե այդ ո րո շում նե րը 
մեկ կենտ րո նից չեն կա յաց վում: Ա վե լին, ՏԸՀ ո րո շում նե րի և 
ԿԸՀ ո րո շում նե րի հիմ նա վո րում նե րը նույն պես գրե թե տա-
ռի ճշ տու թյամբ նույ նա կան են, բա ցա ռու թյամբ սուբյեկ տիվ 
ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում ներ նե րա ռող ո րոշ դեպ քե-
րի: Նշ վա ծը վկա յում է  ԿԸՀ-ի հա մա կարգ մամբ դի տորդ նե րի 
և նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝  դի մում-բո ղոք նե րի քն նու թյա-
նը մաս նակ ցե լու ար հես տա կան խո չըն դոտ նե րի ստեղծ ման, 
խախտ ման փաս տե րի ի րա կան քն նու թյուն և դրանց ազ դե-
ցու թյան գ նա հա տում ի րա կա նաց նե լու նպա տա կի, ի նչ պես 
նաև տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ան կա-
խու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին: 

ՏԸՀ-նե րում դի մում-բո ղոք նե րի քն նու թյու նը կրել է զուտ 
ձևա կան բնույթ, հանձ նա ժո ղով ներն ար դեն ի սկ ու նե ցել 
են նա խա պատ րաստ ված ո րո շում նե րի նա խագ ծեր, ո րոնք 
պար զա պես ըն թերց վել են նիս տե րի ըն թաց քում և ա ռանց 

37  ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 47-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն`տարածքային 
ընտրական հանձնաժողովի ընդունած վարչական ակտն ուժի մեջ է մտնում նիստում 
հրապարակելու պահից:
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որ ևէ փո փո խու թյան ըն դուն վել: Որ ևէ գոր ծո ղու թյուն չի ձեռ-
նարկ վել  դի մում-բո ղոք նե րով մատ նանշ ված փաս տա կան 
հան գա մանք ներ ն ըստ է ու թյան քն նե լու հա մար: Դրա մա սին 
է վկա յում նաև այն հան գա ման քը, որ ներ կա յաց ված միջ նոր-
դու թյուն նե րը՝ վկա ներ հրա վի րե լու, գրան ցա մա տյան նե րը 
զն նե լու, տե ղա մա սե րի տե սագ րու թյուն նե րը ու սում նա սի րե-
լու, ի նչ պես նաև ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րը զն նե լու վե-
րա բե րյալ38, մերժ վել են հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից: Միջ-
նոր դու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ան դրա դարձ չի կա տար վել 
նաև կա յաց ված ո րո շում նե րում, են թադ րա բար այն պատ-
ճա ռով, որ ո րո շում նե րի նա խագ ծե րը նա խա պես պատ րաստ 
են ե ղել և փո փո խու թյան այլևս չեն են թարկ վել: Թեև ո րոշ 
նիս տե րին հնա րա վոր է ե ղել ա պա հո վել նաև դի տորդ նե րի 
մաս նակ ցու թյու նը, ո րոնք բա ցատ րու թյուն ներ են ներ կա յաց-
րել ի րենց կող մից ար ձա նագր ված խախ տում նե րի վե րա բե-
րյալ, այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանք որ ևէ կերպ չեն ար տա ցոլ վել 
հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո շում նե րում:

 6.7.  կըՀ ներ կա յաց ված բո ղոք նե րի և դրանց քն նու թյան մա սով.

 մինչև 21.05.2017թ. ՀՀ կըՀ կող մից Եր ևա նի ա վա գա
նու ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տը 
ի Եմն  ձեռք է բե րել տըՀ ո րո շում նե րը և 15 բո ղոք ներ կա
յաց նել բո լոր 10  տըՀնե րի կող մից կա յաց ված ո րո շում նե
րի դեմ:

 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ՏԸՀ-նե րը ո րո շում-
ներն ըն դու նել են մայի սի 19-ին, ի սկ այդ օր վան հա ջոր դում 
է ին ոչ աշ խա տան քային օ րեր, ի նչ պես նաև այն հան գա-
ման քը, որ ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ Կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը հրա ժար վել էր ըն դու նել ներ կա-
յաց ված դի մում-բո ղոք նե րը՝ դրանք ոչ աշ խա տան քային օր 
ներ կա յաց նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ (չ նա յած նույն օ րը 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից ամ փոփ վե լու է ին ը նտ րու թյուն նե-

38  Մի դեպքում միայն իրականացվել է ներկայացված ապացույցի ոչ լիարժեք 
զննություն։

րի ար դյունք նե րը), դի մում-բո ղոք նե րը ներ կա յաց վել են ՀՀ 
կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ա ռա ջին ի սկ աշ-
խա տան քային օ րը՝ 22.05.2017թ39: ԿԸՀ ներ կա յաց ված դի-
մում-բո ղոք նե րը քնն վել են ե րեք նիս տե րի ըն թաց քում՝ մայի-
սի 18-ին, 20-ին և հու նի սի  6-ի ն։

ՀՀ ԿԸՀ նիս տե րի ըն թաց քում դի մող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի կող մից ներ կա յաց վել են հետ ևյալ միջ նոր դու թյուն նե րը. 

1.  տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ-
ման տա րած քում տե ղա կայ ված տե ղա մա սային ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղով նե րի գրան ցա մա տյան նե րը զն նե լու, 

2.  հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղով նե րում կա տար ված տե սա ձայ նագ րու թյուն նե րի 
պատ ճեն ներն ստա նա լու և/ կամ զն նե լու, 

3.  տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ նե րին,գ րան-
ցա մա տյան նե րում քվե ար կու թյան օ րը քվե ար կու թյան սե-
նյա կում և տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի նիս տե րին 
ներ կա գտն ված և գրան ցա մա տյա նի հա մա պա տաս խան 
է ջում գրանց ված ան ձանց` որ պես վկա հրա վի րե լու, 

4.  ներ կա յաց ված է լեկտ րո նային կրի չի վրա տա րած քային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա րած-
քում ը նդ գրկ ված տե ղա մա սե րում դի տորդ նե րի կող մից 
ար ձա նագր ված խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ա պա ցույց-
նե րը գոր ծին կցե լու և հանձ նա ժո ղո վի նիս տի ըն թաց քում 
զն նե լու վե րա բե րյալ:

 Բո լոր այս միջ նոր դու թյուն նե րը մերժ վել ե ն ի սկզ բա նե՝  մինչև տա-
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո շում նե րի դեմ ներ-
կա յաց ված բո լոր դի մում-բո ղոք նե րի քն նու թյու նը և, ը ստ է ու թյան, 
ա ռանց որ ևէ պատ ճա ռա բա նու թյան:

 Բո ղոք նե րի քն նու թյու նը ԿԸՀ-ո ւմ կրե լ է ձևա կան բնույթ, ա վե լի 
39  Տարածքային ընտրական հանձնաժողովների գործողությունների դեմ երկու բողոք 

ներկայացվել էին մայիսի 16-ին:
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ստույգ, նիս տե րի ը նաց քում հանձ նա ժո ղո վի կող մից ըն թերց վել են 
ո րո շում նե րի նա խագ ծե րը և մի ա ձայն ըն դուն վել, ամ բող ջու թյամբ 
ան տես վել են նիս տե րի ըն թաց քում դի տորդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի կող մից ար ված հայ տա րա րու թյուն նե րը և տր ված պար զա բա նու-
նե րը։ Ա նխ տիր բո լոր դի մում-բո ղոք նե րը մերժ վել են նույ նա բո վան-
դակ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:  

 ԿԸՀ կող մից մայի սի 18-ին, 20-ին և հու նի սի 6-ին կա յաց ված 
ո րո շում նե րը հանձ նա ժո ղո վի պաշ տո նա կան կայ քում հրա պա րակ-
վել են (հա սա նե լի են դար ձել) ըն դու նու մից հե տո ե րկ րորդ օ րն՝ այն 
դեպ քում, ե րբ օ րեն քով նա խա տես ված է ո րո շում նե րի բո ղո քարկ ման 
ե ռօ րյա ժամ կետ, ո րը հաշ վարկ վում է ԿԸՀ-ի նիս տում ո րո շում նե րի 
հրա պա րակ ման պա հից։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, դի տոր դա կան կազ մա-
կեր պու թյու նի և դի տորդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից ԿԸՀ ո րո-
շում նե րը բո ղո քարկ վել են ՀՀ վար չա կան դա տա րան։ Ներ կա յաց վել 
է ը նդ հա նուր առ մամբ 15 հայց:

 6.8. Վար չա կան դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցե րի մա սով.

ՔԴՆ  կող մից  ներ կա յաց վե լ է թ վով 13  հայ ցա դի մում: 
6.9.   ընտ րու թյուն նե րի և ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի կա

պակ ցու թյամբ ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կազ մա կեր
պու թյուն նե րի հա րու ցած ը նտ րա կան վե ճե րի մա սով.

Եր ևա նի ա վա գա նու 2017 թվա կա նի մայի սի 14-ի ը նտ րու թյուն-
նե րի շր ջա նակ նե րու մ ընտ րա կան վե ճե րի հա րուց մամբ հան դես են 
ե կել «ԵԼՔ» դա շին քը4041 (հի շյալ ը նտ րա կան վե ճը նկա րագր ված է 
սույն զե կույ ցի 4.3.1. բաժ նում) և «Եր կիր ծի րա նի» կու սակ ցու թյու նը:

Նշ վա ծի ա ռն չու թյամբ ՀՔԾ-ն հա րու ցել է քրե ա կան գործ, ո րը, 
սա կայն, կարճ ժա մա նակ ան ց, կար ճել է42: 

Ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը վի ճարկ վել են «Եր կիր ծի րա-
նի» կու սակ ցու թյան կող մից վար չա կան դա տա րա նում43, ո րն էլ 
31.05.2017թ. մեր ժել է կու սակ ցու թյան հայ ցա դի մու մը:

40 https://www.azatutyun.am/a/28483127.html
41 https://www.azatutyun.am/a/28486372.html
42 http://shamshyan.com/hy/article/2017/08/17/1074939/
43 https://www.azatutyun.am/a/28506512.html

7. Եզ րա Հան գոՒմ նԵր ԵՎ 
    ա ռա Ջար կոՒ թյոՒն նԵր.

 Հա շվի առ նե լով, որ 2017թ. ապ րի լի 2-ի ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի 
դի տարկ ման կա պակ ցու թյամբ հրա պա րակ ված զե կույ ցի «Եզ րա-
հան գում ներ»՝ 5-րդ և «Ա ռա ջար կու թյուն ներ» 6-րդ բա ժին նե րում 
ման րա մասն վեր լուծ վել և նկա րագր վել են առ կա խն դիր ներն ու 
դրանց կա պակ ցու թյամբ ան հրա ժեշտ օ րենսդ րա կան փո փո խու-
թյուն նե րը, սույն զե կույ ցով ներ կա յաց վում են մի այն այն փո փո-
խու թյուն նե րը, ո րոնք լրաց նում են ար դեն ի սկ հրա պա րակ վա ծը: 

7.1.  ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի և վար չա րա րու թյան  մա սով.

 Սույն զե կույ ցի « Բո ղո քար կում» բաժ նում շա րադր ված հան գա-
մանք նե րը հաշ վի առ նե լով՝ ա կն հայ տո րեն ան հրա ժեշ տու թյուն 
է ա ռա ջա նում ի րա կա նաց նե լ ընտ րա կան օ րենսգր քի այն պի սի 
փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք կհա մա պա տաս խա նեն « Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի սկզ բունք նե րին և կլի նեն պի տա նի ը նտ րա կան գոր ծըն թաց-
նե րում, ժամ կե տային հա մա պա տաս խան սահ մա նա փա կում նե-
րի պայ ման նե րում այն պի սի կի րա ռու թյան հա մար, ո րը կբա վա-
րա րի ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բունք նե րին: Ա նհ րա ժեշտ 
է նաև վե րաց նել այն ար հես տա կան և ֆոր մալ կար գա վո րու մը, 
ո րն, ը ստ է ու թյան, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հանձ նա ժո ղով նե-
րին քն նել բո ղոք նե րի բո վան դա կային հար ցեր` միև նույն ժա մա-
նակ մեր ժե լով բո ղոք նե րի հի ման վրա վար չա կան վա րույթ նե րի 
հա րու ցու մը և ա զատ վել խնդ րո ա ռար կա ի րա վա հա րա բե րու-
թյան մաս նա կից նե րի ըն թա ցա կար գային ի րա վունք նե րի ա պա-
հով ման պար տա կա նու թյու նից:

 Միև նույն ժա մա նակ, ընտ րա կան օ րենսգր քում ան հրա ժեշտ 
են այն պի սի փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք կե րաշ խա վո րեն դի-
տորդ նե րի՝ գրան ցա մա տյան նե րում գրան ցում ներ կա տա րե լու 
ի րա վուն քի ի րա ցումն այն ծա վալ նե րով, ո րը կընդգր կի ը նտ րա-
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կան գոր ծըն թա ցի բո լոր այն պի սի խախ տում ներն ու խն դիր նե րը, 
ո րոնք կա րող են ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ը նտ րու թյուն նե րի և/ կամ 
քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վրա:

1.1. 7.2.  Բո ղո քարկ ման գոր ծըն թաց նե րի ար դյու նա վե տու թյան 
ե րաշ խա վո րում.

●	 ընտ րա կան վե ճե րով վար չա կան դա տա վա րա կան հա
տուկ ըն թա ցա կար գե րի մա սով.

Ընտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան, ը նտ րա կան վե-
ճե րով ար դյու նա վետ քն նու թյան ի րա կա նաց ման և ը նտ րու-
թյուն նե րի ար դյունք նե րի վրա ազ դե ցու թյուն նե րի ար դա-
րա ցի գնա հատ ման ե րաշ խա վոր ման և ա պա հով ման նպա-
տա կով ան հրա ժեշտ են հա մա կող մա նի և հա մա կարգ ված 
մի ջո ցա ռում ներ, ի նչ պես օ րենսդ րա կան, այն պես է լ՝ ի րա վա-
կի րառ դաշ տում: 

Անհ րա ժեշտ է Վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսդ րու թյան 
այն պի սի փո փո խու թյուն, ո րը վար չա կան դա տա րա նում հա-
տուկ վա րույ թի ըն թա ցա կար գե րի վե րա նայ ման ար դյուն քում 
հնա րա վո րու թյուն կտա կի րա ռել այն պի սի ըն թա ցա կար գեր, 
ո րոնք և կա պա հո վեն ի րա վունք նե րի լի ար ժեք ի րա ցում դա-
տա վա րա կան գոր ծըն թա ցում և կա պա հո վեն այդ վա րույթ-
նե րի հետ կապ ված սեղմ ժամ կետ նե րում վե ճե րի լի ար ժեք 
քն նու թյուն ու  լու ծում, և որ պես հետ ևանք կբա վա րա րեն դա-
տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի պա հանջ նե րին: Այս 
ա ռու մով ան հրա ժեշտ են հա տուկ վա րույ թի ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված ոչ ստան դարտ  լու ծում ներ, 
այդ թվում ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա-
նե րի կի րառ մամբ (ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան):

1.2.  7.3. դի տորդ նե րի ի րա վունք նե րի մա սով.

 Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ օ րենսգր-
քով պետք է ա պա հով վի հս տակ և այն պի սի ը նդ գր կուն 

պա տաս խա նատ վու թյուն, ո րը կընդգր կի խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ դի տոր դի, կամ վս տահ ված ան ձի դի տար կու-
մը  տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում ոչ 
պատ շաճ, ոչ լի ար ժեք և ոչ բո լոր դեպ քե րում գրան ցե լու 
դեպ քե րը։

 Սույն զե կույ ցում նկա րագր ված փաս տերն ա կն հայտ են 
դարձ նում, որ ը նտ րա կան օ րենսգր քի փո փո խու թյուն նե րի 
կա պակ ցու թյամբ հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ նե րի վե րա-
պատ րաս տու մը բա վա րար և պատ շաճ ո րա կի չի ե ղել, ին-
չի հետ ևան քով էլ ար ձա նագր վել են սույն զե կույ ցում նշ ված 
ո րոշ ըն թա ցա կար գային խախ տում ներ: Ո ւս տի, ան հրա-
ժեշտ է ձևա վո րել և ա պա հո վել այն պի սի ար դյու նա վետ 
վե րա պատ րաս տում նե րի և ո րա կա վոր ման հա մա կարգ, 
ո րը կե րաշ խա վո րի հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի բարձր ո րա-
կա վո րու մը:


